KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava
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Michal Fryš/564 602 504

21. 8. 2014

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Areál zemědělské farmy pro živočišnou výrobu Markvartice

Kapacita (rozsah) záměru:
Stáj

Ustájení

Stáj skotu

Stelivové

Ind. venk. boudy
Celkem

Stelivové

Charakter záměru:

Kategorie
Dojnice 1. lakt.
Dojnice 2. lakt.
Telata rostl. výživa
Býci ve výkrmu
Jalovice 7-24 měsíců
Telata mléč. výživa

Kapacita
8
18
5
5
10
5
51

Počet dobytčích
jednotek (DJ)
8
21,6
1,4
3,65
6,2
0,75
41,6

Využití stávajícího objektu k chovu skotu (41,6 DJ, stelivový
systém ustájení). Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
Kafilérní box, dezinfekční plocha s jímkou o objemu 1 m3,
hnojiště dimenzované na 8 měsíční dobu skladování s jímkou
o objemu 105 m3, dřevěné přístřešky pro chov skotu (0,75
DJ), stáj pro odchov skotu (40,85 DJ), senážní žlab, domovní
čistírna odpadních vod. Dle vyjádření příslušného stavebního
úřadu nemá obec Markvartice platný územní plán.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Markvartice

kat. území:

Markvartice

Zahájení:

předpoklad červen 2015

Dokončení:

předpoklad 5 měsíců po zahájení

Vlastní stáj je již provozována, jde o uvedení objektu do řádného provozu a zkolaudování
stavby. Ostatní pomocné objekty budou vybudovány postupně po získání stavebního povolení.
Oznamovatel:

Antonín Brychta, Markvartice 3, 588 56 Telč

IČO:

18199941

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Petr
Pantoflíček (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona)
obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:
Obce Markvartice z 11. 8. 2014
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 7. 8. 2014
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina z 4. 8. 2014
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 4. 8. 2014
Paní Miluše Havlové, Markvartice 89 a pana Vladimíra Havla, Markvartice 4 z 6. 8. 2014
Obec Markvartice nemá zásadních námitek k umístění stavby vzhledem ke skutečnosti, že
záměr stavby není v přímém rozporu se zpracovaným návrhem územního plánu obce
Markvartice. Přesto doporučuje uvedený záměr posoudit se zaměřením vlivu stavby a provozu
areálu na sousední pozemky a nemovitosti. Tato varianta dle názoru obce Markvartice může
v úvodu stavby vyřešit rozdílné pohledy na záměr výstavby areálu, ale především pak pomůže
předejít budoucím, možným konfliktům při samotném vyřizování stavebních povolení. Dále
doporučuje doplnit požadavek k zásobování areálu pitnou vodou. Zemědělský areál bude na
veřejný vodovod napojen samostatnou přípojkou se samostatným měřícím místem. Mezi obcí
Markvartice a provozovatelem farmy bude následně uzavřena smlouva o dodávce pitné vody.
Vypořádání příslušným úřadem
Ve zjišťovacím řízení se posuzují vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a
rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje,
hmotný majetek a kulturní památky vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich
vzájemné působení a souvislosti. Oznámení na záměr, který nedosahuje zákonného limitu (tj.
50 DJ) bylo zpracováno autorizovanou osobou v rozsahu postačujícím pro zjištění zda záměr
může vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstva a zda má tedy významný vliv na jednotlivé
složky životního prostředí a obyvatelstvo. Bylo provedeno odborné posouzení akustické
situace a nad rámec přílohy č. 3 k zákonu i vypočteno ochranné pásmo chovu, kterým nebude
zasažen žádný obytný dům v obci Markvartice. Vyhlášení
ochranného pásma je
požadavkem krajské hygienické stanice a příslušný úřad tento požadavek zahrnul do
podmínek závěru zjišťovacího řízení. Z hlediska možných vlivů na životní prostředí a zdraví
obyvatel se příslušný úřad seznámený s poměry v zájmovém území ztotožňuje s názorem
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zpracovatele oznámení, že v případě dodržení podmínek uvedených v bodě D.IV oznámení
lze zajistit nekonfliktní realizaci záměru. Provozování chovu skotu v objektu na parcele č. 46/1
v případě, že nedošlo ke změně stavby včetně změny užívání stavby je záležitostí, k jejímuž
řešení je příslušný stavební úřad. Požadavek obce k zásobování areálu farmy pitnou vodou
převzal příslušný úřad do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina nepožaduje záměr projednat dle zákona za
předpokladu dodržení veškerých opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v kapitole D.IV oznámení a za předpokladu, že
bude vyhlášeno ochranné pásmo farmy.
Vypořádání příslušným úřadem
Požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví převzal příslušný úřad do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod uvádí, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky
budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje, že odpady vznikající při výstavbě (dřevěné
obaly, čisté papírové a kartónové obaly, čisté plastové obaly) je možné pouze recyklovat nebo
energeticky využívat, nikoliv odstraňovat na skládce. U odpadů vznikajících při provozu
Inspekce doporučuje doplnit papírové a kartónové obaly, které by měly být předávány k využití
(recyklace, energetické využití) a odpadní plasty (silážní plachty), jež lze odstranit na skládce
komunálního odpadu. Jiné připomínky nemá a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání příslušným úřadem
Doplnění druhů odpadů č. 15 01 01 a 02 01 04 do výčtu druhů odpadů vznikajících při
provozu farmy považuje příslušný úřad, po konzultaci s krajským orgánem odpadového
hospodářství, za nadbytečné, neboť farma není primárně zařízením pro nakládání s odpady
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V této souvislosti příslušný úřad podotýká, že
neuvedení některých druhů odpadů, nemůže u záměru s ohledem na jeho charakter a
lokalizaci ovlivnit závěry předloženého oznámení.
Oddělení ochrany vod uvádí, že výčtu správních úřadů chybí vodoprávní úřad (uvažuje se
s vypouštěním odpadních vod). Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání příslušným úřadem
Jedná se o formální připomínku. Neuvedení vodoprávního úřadu nemá vliv na dopady záměru
na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že předložené oznámení dostatečně popisuje navržený
záměr. K samotné realizaci záměru u kterého Inspekce nepředpokládá významnější vliv na
kvalitu ovzduší v okolí nemá připomínky. Pokračování procesu EIA nepožaduje.
Oddělení ochrany přírody uvádí, že záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území,
evropsky významné lokalitě a přímo nezasahuje do prvku územního systému ekologické
stability ani významného krajinného prvku (blízký rybníček včetně břehových porostů by
záměrem neměl být dotčen). Inspekce dále uvádí, že vzhledem k lokalizaci záměru nelze
očekávat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů. Nedochází k ovlivnění krajiny
mimo areál střediska ani v rámci širších pohledových vztahů. Inspekce nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nemá námitky.
Pan Vladimír Havel a paní Miluše Havlová zásadně nesouhlasí se záměrem na vybudování
areálu zemědělské farmy pro živočišnou výrobu. V případě, že záměr bude dále posuzován
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žádají o komplexní posouzení všech vlivů a dopadů. Ve svém sdělení dále uvádějí, že valná
většina staveb uvedených v záměru byla Antonínem Brychtou již dříve vybudována a
provozována bez patřičných územních souhlasů, stavebních povolení a rovněž pak bez
souhlasu sousedů. Odstranění staveb již dlouhodobě řeší stavební úřad Nová Říše. Pan
Vladimír Havel a paní Miluše Havlová dále uvádějí, že jejich vlastnická práva byla touto
výstavbou hrubě porušena, nemovitosti v jejich vlastnictví byly danou výstavbou výrazně
znehodnoceny a současný provoz přináší další nemalé problémy v každodenním životě
(zápach, mouchy, potkani, průsaky senážních šťáv atd.).
Vypořádání příslušným úřadem
Jak v oznámení uvedeno původně byl skot chován v hospodářských budovách statku (parc. č.
st. 2/1), kde oznamovatel bydlí. Provozování chovu skotu v od obytné zástavby vzdálenějším
objektu na parcele č. 46/1, v případě, že nedošlo ke změně stavby včetně změny užívání
stavby je záležitostí, k jejímuž řešení je příslušný stavební úřad. Vlivy záměru na životní
prostředí odvisí od charakteru záměru jeho lokalizace v území, vzdálenosti od obytné
zástavby, chráněných částí přírody. Produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném
areálu byla v rámci předloženého oznámení posouzena ve výpočtu ochranného pásma chovu
zvířat. Dle provedeného výpočtu ochranného pásma nezasáhne ochranné pásmo žádný
obytný dům v obci Markvartice (nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 70 m). Požadavek
na vyhlášení ochranného pásma uplatnila krajská hygienická stanice a její požadavek převzal
příslušný úřad do podmínek závěru zjišťovacího řízení. K obtěžování obyvatel v obytné
zástavbě obce Markvartice navrhovanou dostavbou farmy chovu skotu by, jak uvádí
zpracovatel oznámení, nemělo docházet. Z hlediska emisí amoniaku (celková emise NH3 je
0,98 t/rok) nespadá záměr mezi vyjmenované stacionární zdroje dle přílohy č. 2 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Vzhledem k nedosažení celkového hmotnostního toku
emisí amoniaku ze stájí skotu nad 500 g/hod. (vypočteno je 46,80 g/hod.,) nevztahuje se na
záměr obecný emisní limit amoniaku, který je stanoven v příloze č. 9 vyhl. č. 415/2012 Sb., a
který představuje 50 mg/m3. V reakci na obdržené námitky (mouchy, potkani, průsaky
senážních šťáv) obdržel příslušný úřad, který se dne 19. 8. 2014 seznámil s poměry
v zájmovém území, od oznamovatele doklady o provedených opatřeních ke snížení výskytu
much, potkanů (fakturu k postřiku a nátěru, mucholapkám vystavenou 30. 7. 2014, protokol o
deratizaci, protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí ze dne 13. 11.
2013 /kontrolou zaměřenou na ověření stavu zacházení se závadnými látkami a kontrolu
dodržování dalších ustanovení zákona o vodách – kontrolní systémy, zkoušky těsnosti,
havarijní plán, provozní deník nebylo zjištěno porušení zákona o vodách/). Oznamovatel
disponuje havarijním plánem schváleným rozhodnutím Městského úřadu Telč ze dne 17. 4.
2014 (čj. MěÚ Telč-2668/2014/OŽP-Pr), ke kterému se dne 12. 5. 2014 vyjádřilo Povodí
Moravy, s.p. Opatření na pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou jsou
zpracovatelem oznámení navržena v kapitole D.IV oznámení a příslušný úřad je převzal do
podmínek závěru zjišťovacího řízení.
ZÁVĚR:
Záměr „Areál zemědělské farmy pro živočišnou výrobu Markvartice“ naplňuje dikci bodu 1.5
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180
dobytčích jednotek), avšak nedosahuje limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona).
K tomuto podlimitnímu záměru bylo dne 21. 7. 2014 sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu
řízení.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona,
přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
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„ Areál zemědělské farmy pro živočišnou výrobu Markvartice „
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Bude vyhlášeno ochranné pásmo chovu zvířat.
2. Bude zpracován (aktualizován) havarijní plán dle vyhl.č. 450/2005 Sb. a předložen do
kolaudace ke schválení vodoprávnímu úřadu. S jeho obsahem budou seznámeni
pracovníci farmy.
3. Aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu bude prováděna na základě
schváleného plánu organického hnojení, při používání statkových hnojiv bude
postupováno dle § 9 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
4. V následujících stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie „N“ a
ostatních látek škodlivých vodám. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství.
5. Dodavatelem stavby budou v rámci zařízení staveniště vytvořeny podmínky pro třídění
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití bude vedena evidence.
6. Bude projekčně vyřešena kapacita ČOV tak, aby tato byla dimenzována na vyčištění
veškerých odpadních vod z dojírny a mléčnice v požadovaných parametrech
(vypouštění odpadních vod bud povoleno vodoprávním úřadem).
7. V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno zkrápění míst, kde
prašnost vzniká, před výjezdem na komunikace bude prováděna očista kol techniky.
8. Plochy a objekty určené pro manipulaci s látkami závadnými vodám budou provedeny
jako nepropustné a vybaveny kontrolními, signalizačními zabezpečovacími prvky.
9. Hnojiště, plochy, kde bude manipulováno s hnojem, jímka na odpadní vody budou
realizovány jako vodotěsné (před uvedením do provozu bude provedena zkouška
vodotěsnosti, resp. ke kolaudaci doloženo vodonepropustné složení podlah).
10. Bude zajištěno důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné
kontaminace (stání techniky, manipulační prostory se statkovými hnojivy, manipulační
prostory s uhynulými zvířaty).
11. Zemědělský areál bude na veřejný vodovod napojen samostatnou přípojkou se
samostatným měřícím místem. Mezi obcí Markvartice a provozovatelem farmy bude
následně uzavřena smlouva o dodávce pitné vody
12. V prostoru staveniště nebude prováděno mytí motorových vozidel ani manipulováno
s látkami škodlivými vodám.
13. Při jižní hranici zemědělského areálu bude realizována výsadba dřevin (rozsah,
druhová skladba včetně následné péče o dřeviny budou projednány s odborem
životního prostředí Městského úřadu Telč).
14. Plochy zasažené stavebními pracemi budou rekultivovány z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.
15. Veškeré materiály a nátěry se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,
případně krmivo nebo stelivo budou zdravotně nezávadné, nátěry pak ekologicky
příznivé (vodou ředitelné).
16. Bude zabraňováno kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám včasným
vyvážením statkových hnojiv, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů, udržováním
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
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17. Areál bude udržován v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy budou pravidelně
ošetřovány a tím zamezeno šíření plevelů.
18. Pravidelně bude prováděna deratizace a dezinsekce odbornou firmou.
19. Budou dodržovány veterinární, hygienické a bezpečnostní předpisy pro obsluhu
technologických linek.
20. Bude zajištěno optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu.
21. Budou zajištěna všechna protinákazová opatření dle příslušných právních předpisů.
22. Zejména při manipulaci s chlévskou mrvou budou komunikace udržovány v čistém
stavu.
23. V případě likvidace objektu (po požáru aj.) bude postupováno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem.
24. V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů bude dbáno ochrany složek
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům.
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr je lokalizován při severozápadním okraji obce Markvartice, na zahradním pozemku
stávající rodinné farmy oznamovatele.
Závažnosti vlivů
Jedná se o záměr, který nedosahuje zákonné limitní hodnoty činící 50 DJ. Oproti dřívějšímu
chovu skotu v hospodářských budovách statku (parc. č. st. 2/1), kde oznamovatel bydlí bude
chov skotu provozován v od obytné zástavby vzdálenějším objektu na parcele č. 46/1.
Oznámení zpracované autorizovanou osobou obsahuje výpočet ochranného pásma chovu dle
metodiky Státního zdravotního ústavu, jež vychází z objektivního kvantitativního výpočtu
produkce zápachových látek vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat
v závislosti na počtu a kategorii zvířat a technologii ustájení. Dle provedeného výpočtu
ochranného pásma nezasáhne ochranné pásmo žádný obytný dům v obci Markvartice
(nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 70 m). Požadavek na vyhlášení ochranného pásma
uplatnila krajská hygienická stanice a tento její požadavek byl zahrnut do podmínek závěru
zjišťovacího řízení. Z hlediska ochrany ovzduší je vypočtená emise amoniaku 0,98 t/rok, což
farmu neřadí mezi vyjmenované stacionární zdroje dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Vzhledem k nedosažení celkového hmotnostního toku emisí amoniaku ze stájí skotu nad 500
g/hod. (vypočteno je 46,80 g/hod.), nevztahuje se na záměr obecný emisní limit amoniaku,
který je stanoven v příloze č. 9 vyhl. č. 415/2012 Sb., a který představuje 50 mg/m 3. Součástí
oznámení bylo i posouzení akustické situace s tím, že při započtení všech stacionárních
zdrojů hluku i obslužné dopravy, bude provoz farmy u obytné zástavby zaznamenatelný,
avšak nedojde k překročení hlukových limitů 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu
(nejvyšší vypočtená hodnota pro denní dobu 45,3 dB, z hlediska jedné nejhlučnější hodiny
v noční době pak hodnota 7,2 dB). Technologie dojení a chlazení je umístěna uvnitř zděného
objektu, který je od obytné zástavby dostatečně vzdálen. Větrání stáje je přirozené – strojní
ventilace nebude uplatněna. K příjezdu a odjezdu dopravních prostředků bude využívána
stávající asfaltová komunikace, která obchází obec Markvartice a umožňuje napojení na
komunikaci I/23. V souvislosti s provozem farmy lze očekávat 460 ks nákladních dopravních
prostředků za rok. Ve špičce v období sklizně pícnin a slámy, dále odvozu hnoje bude
zvýšena nákladní doprava na max. 15 jízd za den. Z hlediska zatížení emisemi CO2, Nox je
rozsah této dopravy nevýznamný. Skladovací kapacita hnojiště (8 měsíců) je plně dostačující i
s ohledem na skutečnost, že katastrální území Markvartice je zařazeno mezi zranitelné oblasti
dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Odpadní vody představované výluhem hnojůvky z hnojiště
a dešťovými vodami z nečistých ploch budou svedeny do jímky o objemu 105 m3.
Produkované technologické vody z dojení budou po vyčištění na ČOV svedeny do stávající
vodní nádrže. Nekontaminované dešťové vody budou odváděny do stávající vodní nádrže.
Záměrem nebudou dotčena zvláště chráněná území, prvky územního systému ekologické
stability, významné krajinné prvky ani jiné chráněné části přírody. Dle stanoviska příslušného
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orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení
rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 730)
Obec Markvartice jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň obec Markvartice žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)
1/

Antonín Brychta, Markvartice 3, 588 56 TELČ
(dodejkou)

Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Obec Markvartice, 588 56 TELČ

(datová schránka)

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ
(datová schránka)
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
(datová schránka)
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)
8/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22,
586 05 JIHLAVA
(datová schránka)
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
9/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí :
10/ Úřad městyse Nová Říše, odbor výstavby, Náměstí 40, 588 65 NOVÁ ŘÍŠE
(datová schránka)
11/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO

(datová schránka)

12/ Miluše Havlová, Markvartice 89, 588 56 TELČ
13/ Vladimír Havel, Markvartice 4, 588 56 TELČ
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