KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 65111/2016 OZPZ 2056/2016 Fr

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Chov brojlerů - Martinice
Záměr nedosahující limitních hodnot dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona ve vztahu k bodu 1.5,
kategorie II
Bod 1.5, kategorie II

Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od
50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti
/záměry neuvedené v kategorii I/)

Kapacita (rozsah) záměru:
Výkrm 22 000 ks brojlerů, tj. 35,2 dobytčích jednotek (dále jen DJ)
Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Martinice u Onšova
k. ú.: Martinice u Onšova

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Agropodnik Košetice, a.s., IČO 26067111, Košetice 212, 394 22 Košetice
Zpracovatel oznámení:
Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí (držitel autorizace dle § 19 odst. 1
zákona)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Změna užívání původní stáje pro výkrm 199 ks prasat (23,9 DJ). Nově bude stavba sloužit pro
výkrm brojlerů v počtu 22 000 ks (35,2 DJ). Ustájení bude stelivové na podestýlce. Kumulaci
s jinými záměry je možno vyloučit vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné
záměry než v oznámení popsané, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
SO 01 Výkrm brojlerů
Zastavěná plocha stavby (vč. přístaveb dle výpisu z katastru nemovitostí) 1 007 m2. Kapacita
stáje je 22 000 ks brojlerů. Z hlediska architektonického je objekt řešen v klasickém pojetí
zemědělských staveb. V současné podobě se jedná o jednopodlažní nepodsklepený objekt
halového typu obdélníkového půdorysu, půdní prostor byl určen ke skladování krmiva a steliva.
Stavba je potom doplněna přístavky u východní a západní podélné stěny objektu. Nosná
konstrukce stájového objektu je kombinovaná - zděné obvodové stěny, betonové vnitřní sloupy a
na ně navazující betonové průvlaky se stropními panely. Střecha je tvořena dřevěným krovem a
pokryta vláknocementovou krytinou. Stěny jsou provedeny zděné, podlahy stáje jsou stávající
betonové. V rámci úprav dojde k částečnému zazdění okenních otvorů, kam budou osazeny
větrací klapky, kterými bude z východní stěny docházet k nasávání vzdušniny, v otvorech v
západní stěně budou osazeny ventilátory. V půdním prostoru budou na krov instalovány
podhledové PUR panely, podlaha bude zaizolována a vyrovnána. Pro chov bude využito jak
přízemí, tak i půdní prostor. Stávající přístavky budou odstraněny. V části původního zázemí
bude zřízeno technologické (systém řízení osvětlení a ventilace) a sociální zázemí. Pro sociální
zázemí bude vně objektu osazena nová plastová jímka s kapacitou 2 m3.
Řešená stavba bude sloužit k výkrmu brojlerů. Ve stavbě budou umístěna technologická
zařízení (krmení, napájení). Nově bude provedeno osvětlení a ventilace. Na začátku
výkrmového cyklu budou pro temperování objektu využívány topidla spalující LTO, skladované v
typové nádrži u objektu o objemu 1 m3. Brojleři budou chování turnusově, délka jednoho
výkrmového cyklu bude trvat průměrně 49 dní, během následujících cca 14 dnů bude provedeno
čištění a desinfekce haly před dalším naskladněním. Po vyhrnutí podestýlky dojde k hrubému
omytí technologie a haly tlakovou vodou, která bude akumulována v bezodtokých jímkách v
podlaze stáje a následně odvezena. Po vysušení haly bude provedeno nastlání nové podestýlky
(řezané slámy) a provedena dezinfekce uzavřené haly tzv. zaplynováním. Během roku se
uvažuje se 6 výkrmovými cykly. Za zásadní opatření je nutno považovat hydroizolace podlah
proti pronikání závadných látek do podloží. Realizací navrhovaných stavebních úprav staveb
vznikne moderní stáj, kde bude zajištěna vysoká produktivita práce, vytvořeny optimální
podmínky pro pobyt zvířat a práci obsluhy. Úroveň navrženého technologického řešení stájí
odpovídá současné úrovni zemědělských staveb.
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr nedosahující limitních hodnot
uvedených v příloze č.1, kategorii II, bodě 1.5 zákona (Zařízení k intenzivnímu chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti /záměry neuvedené v kategorii I/). K tomuto „podlimitnímu“ záměru vydal Krajský úřad
Kraje Vysočina dne 14. 7. 2016 pod čj. KUJI 53803/2016 OZPZ 62/2016 Fr sdělení dle § 6 odst.
3 zákona.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
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písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr
„ Chov brojlerů – Martinice “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na
charakter záměru a jeho lokalizaci v území. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj.
nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Na základě oznámení a vyjádření
k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude
významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných
samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem
č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování
vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
V původní stáji pro výkrm prasat bude odstraněna a vybourána technologie, budou provedeny
nové izolované podlahy. Nově bude provedeno osvětlení ventilace. Ustájení bude stelivové na
podestýlce z řezané slámy. Délka jednoho výkrmového cyklu (na začátku budou využívána
topidla spalující LTO) bude průměrně 49 dní. Před dalším naskladněním bude během cca 14 dní
provedeno čištění a desinfekce haly. Bude vyhrnuta podestýlka a proveden oplach. Podestýlka
(hnůj) bude aplikována na obhospodařované pozemky (roční produkce hnoje/podestýlky 208
t/rok). Celková kapacita stáje bude 22 000 ks, tj. 35,2 DJ. Ve fázi výstavby lze předpokládat
odpady druhu železo, ocel, směsné demoliční a stavební odpady apod. Ve fázi provozu lze
předpokládat vznik odpadů např. obaly, zářivky, směsný komunální odpad. Nakládání s odpady
bude prováděno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Mimo
režim zákona o odpadech jsou statková hnojiva jako vedlejší produkt živočišné výroby. Ročně
bude produkováno cca 208 t hnoje, který bude odvážen ke hnojení na obhospodařované
pozemky. Celkový počet jízd dopravních prostředků v souvislosti s provozem stáje se ročně
předpokládá cca 216 jízd v obou směrech, tj. 1,7 jízdy denně. Stávající doprava související
s provozem silážního žlabu činí cca 800 jízd v obou směrech za rok, tj. v průměru 2,2 jízdy
denně. K významnému navýšení intenzity dopravy nedojde. Dopravní napojení zůstává
zachováno ze silnice III/11231 (většina dopravy bude směřovat na silnici II/112 a nebude tedy
projíždět zastavěnou částí obce Martinice u Onšova). Kromě aplikace statkových hnojiv
(katastrální území Martinice u Onšova je zařazeno mezi zranitelné oblasti dle nařízení vlády č.
262/2012 Sb.) může ke znečišťování životního prostředí docházet v důsledku běžné havárie
dopravního, manipulačního prostředku s únikem provozních kapalin. Rizikem je též požár,
možnost likvidace chovu z důvodu nebezpečné nákazy.
II. Umístění záměru
Záměr je navržen na poz. p.č. st. 27/1, 27/2 v k.ú. Martinice u Onšova jižně od obce Martinice u
Onšova.
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Dle údajů Českého statistického úřadu má obec Martinice u Onšova katastrální výměru 469 ha,
počet obyvatel 57. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km2 byla zjištěna hustota zalidnění 12
obyvatel/km2. Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota pod průměrnou hustotou
zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km2. Nejedná se tedy o území hustě zalidněné.
Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu je stavba v souladu s Územním plánem Martinice
u Onšova (vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odbor výstavby ze dne 10. 6. 2016, čj.
OV/603/2016-2).
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 20. 6. 2016 pod čj. KUJI
47000/2016 OZPZ 52/2016 Ku.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy
přesahující státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Rušivé vlivy související s posuzovaným záměrem lze rozdělit na vlivy působící v období
výstavby a na vlivy působící v období provozu. Vlivy z výstavby (prašnost, hluk) budou časově
omezené. Stavební práce budou probíhat v denní době především uvnitř objektu, z čehož lze
usuzovat že zdroje hluku budou směrem k obytné zástavbě odcloněny. Z hlediska pachové
zátěže lze předpokládat, že emise amoniaku se omezí na vypočtené ochranné pásmo, které
nezasahuje do chráněné zástavby. Z hlediska hlukového působení provozu záměru lze
s rezervou předpokládat dodržení hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a
chráněné venkovní prostory staveb v době denní i noční.
Vlivy na ovzduší a klima
Celková emise amoniaku z areálu a ploch rostlinné výroby bude 4620 kg/rok. Z hlediska ochrany
ovzduší je tudíž nevyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Dle výpočtu
ochranného pásma chovu v zemědělském areálu, nezasahuje hranice pásma objekt vyžadující
hygienickou ochranu. Produkce znečišťujících látek z vytápění maximálně ročně
spotřebovaných 7,5 t LTO je nízká (ročně 15 kg SO2, 15 kg NOx, 5 kg CO, 11 kg tuhých
znečišťujících látek). Při stlaní a krmení bude vznikat prašnost, která bude minimalizována
použitou technologií. Krmné směsi budou ke stáji naváženy tzv. KUKA vozy, a následně
pneumaticky dopravovány do uzavřených zásobníků krmiv opatřených tkaninovým filtrem, který
zabraňuje úniku prachu do ovzduší. Krmivo je poté dopravováno k místům spotřeby
prostřednictvím uzavřených dopravníků. U posuzovaného provozu se bude manipulovat se
substrátrem na bázi řezané slámy (lze předpokládat prašnost na úrovni 0,1 % z množství
nastýlaného materiálu). Ročně bude spotřebováno 21,6 t steliva což představuje 22 kg
prachu/rok. Lze předpokládat, že prach při manipulaci se stelivovým substrátem při stlaní
zůstane usazen ve stájovém prostoru a nebude emitován do okolí.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu byl posouzen v akustické studii zpracované
v červenci 2016 Ing. Martinem Vraným. Zdrojem hluku bude pneumatické plnění zásobních věží
na jadrná krmiva z přepravních vozů, provoz zásobníků, odkliz podestýlky prováděný uvnitř haly,
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areálová doprava. Nejbližší zástavba je vzdálena cca 100 m severním směrem. Na základě
výpočtu provedeného pro plný provoz nových i stávajících objektů lze předpokládat, že
hygienické limity pro denní dobu (50 dB) a pro noční dobu (40 dB) budou s rezervou splněny
(nejvyšší hluková zátěž v denní době /43,1 dB/ zjištěna u rodinného domu čp. 18 v obci
Martinice u Onšova, nejvyšší hluková zátěž v noční době /27,8 dB/ zjištěna u rodinného domu
čp. 20 v obci Martinice u Onšova).
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zásobování vodou bude zajištěno připojením na stávající vlastní zdroj vody pro farmu (roční
spotřeba cca 993 m3). Odpadní vody vznikající v minimálním množství při čištění technologie a
stáje (12,3 m3/rok) budou akumulovány v bezodtokých izolovaných jímkách v podlaze stáje.
Odpadní vody ze sociálního zařízení (cca 11 m3/rok) budou akumulovány v nově osazené jímce
a vyváženy na ČOV. Dešťové vody ze střech objektů a nekontaminovaných zpevněných ploch
budou likvidovány vsakem na přilehlých pozemcích. Z hlediska ochrany podzemních a
povrchových vod je nutné zajistit nepropustnost podlah ve stáji.
Vlivy na půdu
Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy. Pozemky p.č. st. 27/1, 27/2 v k.ú. Martinice u
Onšova jsou vedené v katastru nemovitostí jako druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří.
Oznamovatel v současné době obhospodařuje 2880 ha. Rozloha obhospodařovaných
zemědělských pozemků je dostatečná a nebude docházet k jejich přehnojování. Záměrem
nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V území dotčeném stavbou se nenachází chráněná ložisková území, poddolovaná území či
dobývací prostory.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměrem nebudou dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Záměr se
nenachází na území žádné evropsky významné lokality. Stavba nezasahuje do maloplošných
zvláště chráněných území. Záměr není navržen na území přírodního parku, nekoliduje s prvky
územního systému ekologické stability, nedotýká se významných krajinných prvků.
Vlivy na krajinu
Jedná se o modernizaci objektu ve stávajícím areálu bez podstatné změny vnější dispozice.
Těžiště stavebních prací spočívá ve stavebních úpravách, zastavěné plochy se nemění.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Na staveništi nejsou evidovány kulturní ani historické památky. V případě archeologického
nálezu bude postupováno dle ust. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 20. 7. 2016
oznámení záměru „Chov brojlerů - Martinice“, které podal oznamovatel Agropodnik Košetice,
a.s., IČO 26067111 394 22 Košetice 212. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu

Číslo jednací: KUJI 65111/2016

OZPZ 2056/2016 Fr

Číslo stránky

5

s oznámením rozeslán dne 22. 7. 2016 pod čj. KUJI 57667/2016 OZPZ 2056/2016 Fr.
Oznámení
bylo
zveřejněno
na
internetu
v informačním
systému
EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS839) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 27. 7. 2016, Obce Martinice u Onšova 27. 7. 2016.
Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.
3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v červenci 2016 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Radkem Přílepkem (držitel
autorizace dle § 19 odst. 1 zákona). Vyjádření uvedená v bodu 4.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí vydal vyjádření dne 3. 8. 2016, čj.
OŽP/1235/2016-2
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 31. 5. 2016,
zn. KHSV/16738/2016/PE/HOK/Sme
Česká inspekce životní prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne
11. 8. 2016, zn. ČIŽP/46/IPP/1610163.002/16/HMR
Povodí Vltavy, s.p. vydalo vyjádření dne 3. 8. 2016, zn. 41282/2016-242-Gá
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí a památkové péče se vyjádřil s tím, že záměr
není nutné dále posuzovat dle zákona, vliv záměru na životní prostředí postačí ošetřit
v následně vedených řízeních. .
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr
projednat dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) na
základě stanovisek oddělení ochrany přírody, ochrany vod, ochrany lesa, odpadového
hospodářství a ochrany ovzduší uvedla, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení ochrany přírody uvedlo, že vzhledem k charakteru záměru (nově bude objekt
výkrmu prasat přestavěn na objekt pro výkrm brojlerů, kdy bude odstraněna a vybourána
stávající technologie, budou provedeny nové izolované podlahy) nemá žádné připomínky.
Nepožaduje další posuzování dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Oddělení ochrany vod uvedlo, že k záměru nejsou žádní připomínky. Pokračovat v procesu
EIA nepožaduje.
Vypořádání:

Číslo jednací: KUJI 65111/2016

OZPZ 2056/2016 Fr

Číslo stránky

6

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Oddělení ochrany lesa uvedlo, že záměrem nedojde k ohrožení nebo poškození životního
prostředí v lesích, nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Oddělení odpadového hospodářství doporučilo doplnit výčet odpadů vznikajících při výstavbě a
při provozu dle katalogu odpadů. Dle vyjádření ČIŽP je třeba v rámci oprav objektu ověřit zda
se na místě stavby nenachází zařízení, které obsahuje PCB (např. transformátory) a s takovým
odpadem naložit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle ust. § 27 prováděcí
vyhlášky. Další připomínky nemá, nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Doporučení a upozornění ČIŽP odkazují na legislativu v oblasti odpadového hospodářství
(zařazování odpadu podle Katalogu odpadů – vyhl. č. 381/2001 Sb.) a musí být respektovány
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší uvedlo, že k předloženému oznámení nemá žádné zásadní
připomínky. Předpokládaná emise amoniaku z předmětného zařízení 4,62 t/rok je pod hranicí
5 t/rok, tudíž se nejedná o stacionární zdroj vyjmenovaný dle přílohy č. 2 k zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. ČIŽP nepožaduje další pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Povodí Vltavy, s.p. ve vyjádření uvedlo, že nepožaduje záměr posoudit dle zákona. Správce
povodí požaduje předložit dokumentaci pro stavební povolení, jejíž součástí budou popis
vodohospodářského zabezpečení skladu LTO a jímek na technologické vody včetně způsobu
jejich likvidace. Správce povodí upozornil, že při ukládání hnoje na zemědělskou půdu je třeba
postupovat mj. dle § 9 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. a dále, že lokality pro umístění polních
hnojišť budou součástí schváleného havarijního plánu.
Vypořádání:
Upozornění odkazuje na platnou legislativu. Zpracování havarijního plánu dle vyhl. č. 450/2005
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

otisk úředního razítka
Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
V Jihlavě dne: 23. 8. 2016
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Kraj Vysočina, Obec Martinice u Onšova se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě
k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o
vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po
stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník
Účastník řízení (oznamovatel)
Dodejkou
1. Agropodnik Košetice, a.s., Košetice 212, 394 22 KOŠETICE ( + obdržená vyjádření)
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde
Datovou schránkou
3. Obec Martinice u Onšova, 395 01 PACOV
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
6. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 393 01
PELHŘIMOV
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Pelhřimov,
Hodějovická 2159, 393 39 PELHŘIMOV
Na vědomí :
Datovou schránkou
9. Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV
10.Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
Datovou schránkou
11. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA
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