KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 82474/2019
Sp. zn.: OZPZ 1728/2019 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

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, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Stavba stáje pro ZD Křižanovsko
Bod 69, kategorie II

Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

Kapacita (rozsah) záměru: Jedná se o výstavbu nové stáje - SO.01 Stáj pro suchostojné
krávy (ustájení 30 ks suchostojných krav a 10 ks vysokobřezích
jalovic) a SO.02 Zpevněná plocha.
Stávající projektovaný stav: 1 304 ks zvířat. Ve stáji pro dojnice
364 ks dojnic (344 ks dojnic v bezstelivovém ustájení a 20 ks
dojnic před porodem ve stelivovém ustájení na hluboké
podestýlce), v porodně 40 ks dojnic ve stelivovém ustájení na
hluboké podestýlce, ve venkovních boudách 80 ks telat ve
stelivovém ustájení na hluboké podestýlce. Ve stáji pro prasata
820 ks prasat ve výkrmu v bezstelivovém ustájení.
Cílový stav: 1 344 ks zvířat, z toho ve stáji pro dojnice 364 ks
dojnic, v porodně 40 ks dojnic, ve venkovních boudách 80 ks
telat, ve stáji pro prasata 820 ks prasat ve výkrmu a v nové stáji
pro suchostojné krávy 30 ks suchostojných krav a 10 ks
vysokobřezích jalovic.
Realizací záměru dojde k navýšení kapacity zemědělského areálu
o 46 dobytčích jednotek (DJ).

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Křižanov
k. ú.: Křižanov

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Zemědělské družstvo Křižanovsko, Dlouhá 448, 594 51 Křižanov, IČ 00144151
Zpracovatel oznámení:
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61611531 (držitelka autorizace dle § 19
odst. 1 zákona).
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Účelem záměru výstavby objektu stáje je vytvoření prostorově vyhovujících a komplexně
vybavených prostorů, které budou umožňovat ustájení skotu – suchostojných krav. Stavbou
stáje vznikne prostor přibližně 300 m2 bez plochy krmného stolu. Stáj je navržena pro ustájení
celkem 40 ks krav, z toho 30 ks suchostojných krav (36 DJ) a 10 ks vysokobřezích jalovic (10
DJ).
Kumulace nastane pouze se stávajícím provozem areálu, kde se již chov hospodářských zvířat
nachází (areál byl posouzen ve zjišťovacím řízení v roce 2008/2009, zveřejněn v Informačním
systému EIA pod kódem VYS384).
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Součástí záměru nejsou demoliční práce. U nového objektu bude potřebné pouze stržení
stávajícího upraveného asfaltového terénu, který bude na místě podrcen a zpětně použit do
podsypů.
Železobetonové konstrukce stáje budou zanechány jako pohledové. Opláštění střechy bude
z PUR panelů. Boční fasádní plochy budou provedeny v systému svinovacích průsvitných
plachet s protiprůvanovými plachtami. Konstrukční systém stáje je navržen jako ŽB
prefabrikovaný skelet s jednou řadou vnitřních sloupů. Půdorysné rozměry objektu jsou 14 m x
32,3 m. Odvod vzduchu bude zajištěn průběžnou větrací štěrbinou v hřebeni střechy. Vstup do
krmného stolu je umožněn vraty s výplní a protiprůvanovou sítí. Přístup do lehárny je umožněn
dvěma otvíravými vraty z boku stáje.
Skot bude ustájen v zastýlaných kotcích na hluboké podestýlce, která bude vyvážena 1 x týdně
do stávajícího hnojiště v areálu ZD Křižanovsko. Nová stáj bude koncipována jako
dvouprostorový kotec s krmištěm a stlanou lehárnou. Krmení zvířat bude prováděno na krmném
stole s jednostranným krmištěm pomocí krmných vozů. Napájení dobytka bude řešeno
osazením napájecích žlabů v jednotlivých lehacích boxech. Napojení vodovodu bude zajištěno
na stávající vodovod areálu. Stáj bude osvětlena pomocí světlíku v části hřebene střechy.
Zpevněné plochy kolem objektu budou mít asfaltový povrch.
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Z hlediska předmětu posuzování se jedná o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona (dále
jen „záměr“) uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 69 zákona (Zařízení k chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti/).
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,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr
„Stavba stáje pro ZD Křižanovsko“
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 tomuto zákonu:
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou s ohledem na charakter
záměru a jeho lokalizaci v území významné. Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském
areálu na okraji městyse.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru (včetně
přiložené rozptylové studie a odborného posudku) vyhodnoceny jako negativní, které by
nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Po předložení projektové
dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle
„složkových zákonů“, především na úseku ochrany ovzduší.
Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je
v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Záměrem je výstavba nové stáje pro suchostojné krávy (ustájení 30 ks suchostojných krav a 10
ks vysokobřezích jalovic) a zpevněné plochy kolem stáje. Realizací záměru má být dosaženo
vytvoření uceleného střediska chovu skotu se zázemím, s objekty splňujícími nároky na welfare
zvířat. Záměr bude realizován v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby ve stávajícím areálu
oznamovatele. Typově se bude jednat o stáj s hlubokou podestýlkou, větrání bude zajištěno
volnými stěnami opatřenými roletami proti průvanu a větrací štěrbinou v hřebeni střechy.
Intenzita obslužné dopravy záměru se navýší o max. 1 – 2 nákladní vozidla či traktory za den.
Hlavním vlivem záměru je produkce amoniaku, z výsledků rozptylové studie je však zřejmé, že
realizací posuzovaného záměru nedojde u koncentrace NH3 k významnému zhoršení imisní
situace území a tedy ani ke zvýšení potenciálních negativních vlivů na veřejné zdraví.
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II. Umístění záměru
Záměr je umístěn ve stávajícím zemědělském areálu na okraji městyse Křižanov, na pozemcích
parc. č. 1390/71, 1390/19, 1390/20, 1390/69, 1390/90 a 1390/70, k. ú. Křižanov.
Dle vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne
22. 10. 2018, č. j. VÝST/96864/2018-kouk/432/2018, lze se záměrem z hlediska ÚP souhlasit za
dodržení ve vyjádření uvedených podmínek využití.
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, odborem životního prostředí a zemědělství ze
dne 1. 11. 2018 pod č. j. KUJI 81626/2018 OŽPZ 1498/2018.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo
Z hlediska hluku provoz záměru nepředstavuje riziko překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. Nový objekt nebude
žádným výrazným zdrojem hluku. Nevýznamně mohou ovlivňovat akustickou situaci v nejbližším
okolí pouze mechanizmy používané pro obsluhu objektu, avšak dosah hluku k obytné zástavbě
z jejich provozu nenastane. Ani hlukové emise produkované obslužnou dopravou jak
v samotném areálu, tak na veřejných komunikacích nebudou významné – předpokládaný nárůst
intenzity dopravy bude představovat 1 – 2 nákladní vozidla nebo traktory za den.
Pro vyhodnocení vlivů amoniaku na obytnou zástavbu byla zpracována rozptylová studie, která
je přílohou oznámení. Z výsledků této studie vyplývá, že realizací záměru nedojde u
koncentrace NH3 k významnému zhoršení imisní situace území a tedy ani ke zvýšení
potenciálních negativních vlivů na veřejné zdraví. Maximální denní a hodinové koncentrace imisí
amoniaku naznačují, že občas dojde k čichovému vjemu amoniaku u obytné zástavby, avšak
pouze za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek a po velmi krátkou dobu v roce. Po
naprostou většinu roku nebudou pachové látky u obytné zástavby čichově detekovatelné.
Vlivy na ovzduší a klima
Ve fázi výstavby lze očekávat malé navýšení emisí prachu při manipulaci se stavebními
materiály a zeminami v místě stavby.
Přílohou předloženého oznámení byla Rozptylová studie (Ing. Fiedler, říjen 2018), z jejíž
výsledků vyplývá, že po realizaci záměru bude v obytné zástavbě splněn imisní limit pro
amoniak platný v minulosti (v současné době není imisní limit pro amoniak stanoven). Vliv
realizace záměru na ovzduší v porovnání se stávajícím stavem je hodnocen jako nevýznamný a
v plné míře vratný, závislý na povětrnostních podmínkách, neobtěžující obyvatelstvo a
nenarušující pobytovou pohodu.
Produkce amoniaku a CO2 z chovu bude mít mírně negativní vliv na klima. Tento vliv však bude
nevýznamný až zanedbatelný.
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Vlivy na hlukovou situaci a vibrace
V současné době je v areálu v provozu řada hlukových zdrojů, představovaných zejména vozidly
a mechanismy. Vlastní záměr k těmto zdrojům přispěje jen zanedbatelnou měrou při zakrmování
ustájených zvířat a občasným vyskladňování hluboké podestýlky. Intenzita dopravy na veřejných
komunikacích vzroste max. o 1 – 2 nákladní vozidla nebo traktory za den. Vzdálenost objektů
hygienické ochrany od lokality záměru přesahuje 400 m. Vzhledem k uvedenému lze
konstatovat, že vlivem realizace záměru nedojde ke zhoršení současné hlukové situace v okolí
areálu.
Vibrace se mohou u předmětného záměru projevit jen ve fázi výstavby při hutnění podloží. Ve
fázi provozu se vibrace neprojeví.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Záměr nevyžaduje zřizování dalších zdrojů podzemní vody, stávající studny v areálu jsou
dostačující. Areál je rovněž napojen na veřejný vodovod. Z hlediska odvodnění území bude mít
zastavění a zpevnění nových ploch jen zanedbatelný význam. Dešťová voda bude svedena do
dešťové kanalizace a přednostně zasakována v areálu oznamovatele.
Potenciální vliv na kvalitu povrchových vod se může projevit v případě nevhodné manipulace
s hnojem na pozemcích při hnojení nebo v případě dlouhodobého úniku statkových hnojiv na
volný terén. Minimalizace znečištění podzemních a povrchových vod je zajištěna dodržováním
plánu hnojení. Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody jsou hodnoceny jako málo
významné.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy. Znečištění půdy a horninového prostředí
se za běžných provozních podmínek nepředpokládá. Horninové prostředí bude dotčeno jen
budováním základů stavby. V případě havárie mechanizačních a dopravních prostředků může
dojít k úniku provozních kapalin na volnou půdu. Rizika negativního vlivu záměru na půdu jsou
minimalizována aktualizací plánu hnojení a havarijního plánu. Záměr nebude mít negativní vliv
na přírodní zdroje. Stavba bude provedena tak, aby bylo zamezeno pronikání závadných látek
do horninového prostředí. Vlivy záměru na půdu jsou hodnoceny jako nevýznamné, vlivy na
horninové prostředí a přírodní zdroje jako zanedbatelné až nulové.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu
Vlivy realizace záměr na flóru a faunu budou zanedbatelné. V místě stavby se nachází převážně
běžné druhy travin a ruderální společenstva. Výskyt zvláště chráněných druhů nebyl v rámci
prohlídky staveniště zjištěn a nelze ho předpokládat s ohledem na typ činnosti a míru využití
areálu. Realizací záměru nedojde k negativním vlivům na faunu a flóru.
Záměr bude realizován ve stávajícím areálu v návaznosti na stavby obdobného využití, vlivy
realizace záměru na krajinný ráz jsou nevýznamné až nulové.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V blízkosti záměru se nevyskytují architektonické ani archeologické památky, ani jiné památky
kulturní povahy, které by mohly být záměrem ovlivněny. Nedojde v porovnání se současným
stavem k přímému ani nepřímému ovlivnění hmotného majetku.

Čís. jednací: KUJI 82474/2019 OZPZ 1728/2019 Ča
Strana: 5

Produkce odpadů
V období výstavby vznikne odpad charakteru „ostatní“ – směs betonu, cihel, keramiky, kabely,
železo, atd. Za nakládání s ním bude odpovídat stavební firma provádějící stavební práce.
Se vznikajícími odpady oznamovatel nakládá a nadále bude nakládat v souladu s ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb. a 93/2016 Sb.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 12. 9. 2019
oznámení záměru „Stavba stáje pro ZD Křižanovsko“ podané Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 293,
747 62 Mokré Lazce, IČ 61611531, která na základě plné moci zastupuje oznamovatele záměru,
společnost Zemědělské družstvo Křižanovsko, Dlouhá 448, 594 51 Křižanov, IČ 00144151.
Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 18. 9. 2019 pod č. j. KUJI 72618/2019
OZPZ 1728/2019 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS981) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 23. 9. 2019, Městyse Křižanov 23. 9. 2019.
Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v červnu 2019 dle přílohy č. 4 k zákonu Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 293,
747 62 Mokré Lazce, IČ 61611531 (držitelka autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA).
Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení


Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 14. 10.
2019, č. j. KHSV/20704/2019/ZR/HOK/Roh,



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 11. 10. 2019, č. j. ČIŽP/46/2019/7593,



Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany
ovzduší – vyjádření ze dne 22. 10. 2019, č. j. KUJI 822830/2019 OŽPZ 687/2019,



Městys Křižanov – vyjádření ze dne 23. 10. 2019, č. j. MTKR/1022/2019.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že z možných negativních
vlivů na obyvatelstvo souvisejících s realizací záměru je asi nejpodstatnější možnost ohrožení
veřejného zdraví při teoretickém překročení imisních limitů některých plynů či aerosolů
v souvislosti s vlastním provozem rozšířeného zemědělského střediska, významné může být i
obtěžování pachem z živočišné výroby. Ze závěrů rozptylové studie dle KHS jednoznačně
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vyplývá, že provozem posuzovaného záměru budou příspěvky k imisní koncentraci amoniaku
minimální a v žádném případě nebude překračován dříve platný denní limit 100 µg/m3. Ve
výpočtovém bodě reprezentujícím nejbližší obytnou zástavbu obce je nejnižší čichový práh
amoniaku (27 µg/m3) překračován jen mimořádně, a to jen nepatrně, v řádu několika hodin až
dnů v roce. Vlivem provozu záměru se rozptylová situace v okolí střediska prakticky nezmění a
rozhodně nedojde ke zhoršení stávající situace. Co se týče hluku ze stacionárních zdrojů, je tato
problematika dle KHS nerelevantní, jelikož u plánované stáje se žádné zdroje hluku nevyskytují.
KHS nepožaduje projednání záměru dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující
stanoviska těchto oddělení:
Oddělení ochrany lesa uvádí, že v okolí předloženého záměru se nevyskytují lesní porosty.
Nejbližší lesní porost leží západně od areálu, nikoliv od zamýšlené stavby, ve vzdálenosti cca 50
m. Tento porost nebude stavbou ani provozem dotčen. Inspekce nepožaduje pokračování
v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany přírody nepožaduje další posuzování dle zákona. Pouze upozorňuje na
zákonné povinnosti týkající se ochrany krajinného rázu (nutnost souhlasu orgánu ochrany
přírody s uvedeným záměrem dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).
Vypořádání:
Upozornění inspekce odkazuje na legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší, odd. ochrany vod a odd. odpadového hospodářství nemají
k předloženému záměru připomínky a nepožadují pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany ovzduší
(dále jen „krajský úřad“) uvádí, že záměr patří mezi vyjmenované stacionární zdroje
znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2, kód 8 –
Chov hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně. Pro
jeho provoz je vyžadováno zpracování provozního řádu jako součást povolení provozu. Před
uvedením přístavby do provozu je provozovatel povinen podat žádost o vydání změny
stávajícího povolení provozu stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
Přílohou žádosti o změnu povolení provozu stacionárního zdroje, případně o závazné
stanovisko k umístění stacionárního zdroje, nebo k provedení stavby stacionárního zdroje dle
zákona č. 201/2012 Sb. bude odborný posudek podle tohoto zákona. S realizací záměru krajský
úřad souhlasí a nepožaduje jeho posouzení dle zákona.
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Vypořádání:
Upozornění krajského úřadu odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzduší, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Městys Křižanov souhlasí s vybudováním stájí pro ZD Křižanovsko s podmínkou, že nebude
navýšen provoz na místních komunikacích vedených k areálu zemědělského družstva. Pokud by
ke zvýšení provozu došlo, Městys Křižanov požaduje, aby investor řešil jinou přístupovou cestu
k areálu ZD Křižanovsko vedenou mimo místní komunikace, resp. mimo zastavěné území
městyse, a to v horizontu maximálně 5 let.
Vypořádání:
V oznámení záměru je uvedeno, že po realizaci záměru se doprava navýší o max. 1 – 2
nákladní vozidla či traktory za den. Dle příslušného úřadu není toto navýšení obslužné dopravy
nijak významné. Jelikož nelze do tohoto rozhodnutí vkládat podmínky, je tímto investor
(oznamovatel) o podmínce vznesené Městysem Křižanov alespoň informován, a může se jí
zabývat v projekční přípravě.

Poučení o odvolání
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.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
V Jihlavě dne: 25. 10. 2019

Kraj Vysočina a Městys Křižanov 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.
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Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
Účastník řízení:
Datovou schránkou
1. Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce (zmocněnec oznamovatele)
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov
Dotčené orgány:
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 Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké
Meziříčí
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava,
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
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Na vědomí: datovou schránkou
9. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí
10. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
11. Zemědělské družstvo Křižanovsko, Dlouhá 448, 594 51 Křižanov

Čadová Markéta Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
25.10.2019 09:04:08

Čís. jednací: KUJI 82474/2019 OZPZ 1728/2019 Ča
Strana: 10

