KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 58146/2020
Sp. zn.: OZPZ 955/2020 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:
Modernizace objektů s chovem skotu, provozovna Fryšava pod Žákovou horou
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: U objektů s chovem skotu (B, C) dochází k rekonstrukci systému
ustájení ze stávajícího stelivového nově na bezstelivové, dále
dochází k modernizaci vnitřní technologie.
Projektovaná kapacita objektů na provozovně (nedochází ke změně):
objekt

označení

zvířata

kapacita zvířat

A

produkční stáj A

dojnice

130 ks, 169 DJ

B

produkční stáj B

dojnice

140 ks, 182 DJ

C

produkční stáj C

dojnice

170 ks, 221 DJ

D

porodna

krávy, VB jalovice

60 ks, 78 DJ

E

teletník

telata, jalovice, býčci

220 ks, 162 DJ

F

venkovní boudky

telata

130 ks, 30 DJ

celkem

-

-

842 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: Kraj Vysočina
obec: Fryšava pod Žákovou horou
k. ú.: Fryšava pod Žákovou horou

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
AGRO – Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jan Šafařík, Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaným záměrem jsou změny ve stávajícím zemědělském areálu, kdy u dvou objektů
s chovem skotu dochází k rekonstrukci systému ustájení ze stávajícího stelivového nově na
bezstelivové, dále dochází k modernizaci vnitřní technologie. Záměrem nedochází ke změně
v projektovaných kapacitách.
Lokalita se nachází v průmyslové/zemědělské oblasti obce, kdy směrem k obci od
posuzovaného areálu se nachází další výrobní objekty a sklady, autovrakoviště, jatka, apod.
Není předpoklad kumulace vlivů těchto provozů s posuzovaným záměrem, proto s nimi není
dále uvažováno. V okolí provozovny se dále nachází další objekty s chovem hospodářských
zvířat soukromých zemědělců – jedná se o chov drůbeže a chov skotu včetně pastvy
(zimoviště). U těchto objektů je předpoklad částečné kumulace vlivů s posuzovaným provozem,
a proto je v rámci hodnocení pásma hygienické ochrany s těmito vlivy uvažováno.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Půdorysný rozměr modernizovaných objektů B a C i venkovní obvodové stěny a střecha
zůstávají nezměněny. Záměrem dochází k rekonstrukci podlahy, kdy podlaha v částech ustájení
bude nově opravena z vodostavebního betonu. V plochách hnojných chodeb a krmišť budou
v podlahách osazeny protiskluzové gumové rohože a dále bude v podlaze osazený ve vodící
drážce shrnovač, pomocí kterého bude docházek k průběžnému (několikrát denně) shrnování
kejdy do přeronového kanálu, který bude nově vybudovaný na konci objektu. Kanál bude
vyspádovaný do přečerpávací jímky, ze které bude kejda přečerpávána do stávajících
skladovacích nádrží v provozovně.
Ustájení v objektu bude nadále řešeno individuální, volné na betonové podlaze v lehacích
boxech s bočními zábranami z ocelových pozinkovaných trubek, které navazují na pohybovou
krmnou zónu ustájení. Přistýlání boxových loží bude prováděno separátem s vápencem, na
chodbách budou osazeny matrace proti uklouznutí.
Příčný profil stáje B je dispozičně rozdělený na lehací boxy, hnojnou chodbu /krmiště, krmný
stůl, krmiště/hnojnou chodbu, lehací boxy. Příčný profil stáje C je dispozičně rozdělený na lehací
boxy, hnojnou chodbu, lehací boxy, krmiště a krmný stůl.
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Krmení bude zakládáno mobilním krmným vozem pojíždějícím po průjezdném krmném stole,
napájení je pomocí temperovaných napájecích žlabů. Větrání v objektu je přirozené v podélných
stěnách.
U produkčních stájí B a C bude nově řešeno bezstelivové ustájení, kdy statková hnojiva budou
využívána pro hnojení pozemků v odvětví rostlinné výroby. Kejda z krytého přeronového kanálu
bude svedena do podzemní kryté přečerpávací jímky o objemu cca 25 m3, situované v prostoru
skladovacích nádrží, ze které bude potrubním rozvodem přečerpávána do nadzemních
skladovacích nádrží. V případě potřeby může být kejda nejprve svedena na separátor, kdy fugát
bude svedený do druhé kryté přečerpávací jímky o objemu cca 33 m 3 s následným
přečerpáváním do nadzemních skladovacích nádrží. Separát bude propadat do prostoru pod
separátorem, odkud bude odebíraný k dalšímu využití (na hnojiště, k aplikaci na pozemky či
přistýlání v objektech). Ze skladovacích nádrží je následně provedený rozvod na stávající
výdejní místo pro cisterny.
Po provedení stavby budou porušené cesty vyspraveny a doplněny o nové zpevněné plochy
napojené na stávající areálové manipulační plochy. Na nezpevněných venkovních dotčených
plochách bude rozprostřena ornice a tyto plochy budou osety travní směsí. V současné době je
izolační zeleň částečně tvořena vegetací po okraji areálu, dále částečně na hranici obytné
zástavby. V rámci záměru bude provedena údržba této zeleně a případně její doplnění,
především směrem k obytné zástavbě.
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
„Modernizace objektů s chovem skotu, provozovna Fryšava pod Žákovou horou“
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 obce. Záměrem nedochází ke změně v projektovaných kapacitách chovaných
zvířat, ale pouze ke změně technologie systému ustájení.
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Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru (včetně
přiloženého Návrhu ochranného pásma chovu) 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
Cílem záměru je u produkčních objektů B a C s chovem dojnic provést rekonstrukci systému
ustájení ze stávajícího stelivového nově na bezstelivové. Současně bude v případě potřeby
řešena modernizace vnitřní technologie (zábrany, krmení, napájení, apod.). Záměrem nedochází
ke změně v projektovaných kapacitách.
II. Umístění záměru
Záměr je umístěn ve stávajícím zemědělském areálu na okraji obce Fryšava pod Žákovou
horou, mimo obytnou zástavbu, po levé straně silnice II. třídy č. 353 vedoucí z města Žďár nad
Sázavou směrem na obec Sněžné. Dotčené pozemky stavbou: parc. č. st. 279/1, st. 279/2, st.
284/1, st. 284/2, 577/26, 573/20, 573/45, 573/25, k. ú. Fryšava pod Žákovou horou.
Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí
ze dne 28. 4. 2020, č. j. MUNMNM/9361/2020/1, je navržený záměr v souladu s ÚPO Fryšava
pod Žákovou horou.
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit (NATURA 2000) na území CHKO Žďárské vrchy byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy ze dne 27.
4. 2020 pod č. j. 01536/ZV/20.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na ovzduší a klima
Během provozu záměru je nejvýznamnějším dopadem na ovzduší produkce emisí amoniaku.
Produkce amoniaku bude redukována opatřeními (snižujícími technologiemi) uvedenými
v oznámení. Liniové zdroje znečištění představují všechny dopravní prostředky pohybující se po
přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastního střediska. Provozem záměru
nedochází ke změnám v dopravní náročnosti. V provozovně nedochází ke změnám
v projektovaných kapacitách, není tedy předpoklad žádného navýšení emisí amoniaku a
pachových látek. V případě celkového imisního vlivu nedojde v okolí stavby k nárůstu imisní
zátěže oproti původnímu stavu v areálu. Jako součást oznámení byl předložen Návrh
ochranného pásma chovu hospodářských zvířat (Ing. Šafařík, duben 2020), z jehož závěru
vyplývá, že obytné objekty jsou situované v dostatečné vzdálenosti od zemědělských objektů,
vypočtené ochranné pásmo nezasahuje do těchto obytných částí.
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Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Dešťové vody z areálu jsou v současné době svedeny částečně do areálové dešťové kanalizace
vyústěné do rybníka „Nový rybník“ nacházejícího se vedle provozovny, převážně jsou vyvedeny
k přirozenému zasakování na okolní terén. Záměrem nedochází k žádným změnám. Splaškové
vody jsou svedeny do jímky na vyvážení, areál není napojený na veřejnou kanalizaci. Záměrem
nedochází ke změnám.
Záměrem dojde ke snížení produkce hnoje a nově ke vzniku kejdy. Skladovací kapacity
odpovídají požadované době zdržení dle platné legislativy. U skladů a rozvodu je či bude
provedena jejich těsnost.
V areálu jsou umístěny prostředky pro likvidaci drobné havárie – pytel sorpční hmoty, atd.
Realizace záměru nemá významný vliv na povrchové ani podzemní vody.
Vlivy na půdu
Z charakteru záměru nevyplývá požadavek na nový zábor půdy ani na půdu mimo pozemky
areálu, není požadavek k vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Záměrem nebudou
dotčeny ani pozemky PUPFL. Přístupová cesta k vybraným objektům navazuje na stávající
sjezd do areálu.
Vlivy na faunu, flóru, krajinu
Místo realizace záměru není vázáno na žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. Záměr
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Před zahájením
stavby bude prověřen výskyt sinantropně vázaných ptáků (vlaštovka obecná, jiřička obecná)
v prostoru stavby, a v případě potvrzení výskytu bude výstavba pokračovat mimo hnízdní dobu.
U záměru se nepředpokládá negativní vliv na krajinný ráz, jedná se o záměr v místě stávajících
objektů. Záměr se nedotkne žádných významných krajinných prvků. V rámci záměru bude
provedena údržba stávající zeleně, a případně dojde k jejímu doplnění, především směrem
k obytné zástavbě.
Vlivy na hlukovou situaci
Areál je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, záměrem nedochází k instalaci
nových významných zdrojů hluku. Lze očekávat, že při celkovém provozu areálu živočišné
výroby v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru
budou dodrženy hygienické limity hluku pro denní i noční dobu, a nedojde tak v důsledku
provozu záměru k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel.
Produkce odpadů
Při realizaci záměru se předpokládají odpady stavebního rázu, stavební materiál, beton, železo,
ocel, plasty, apod. Odpady vznikající v průběhu stavby budou přechodně shromažďovány
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech. Veškeré nakládání
s odpady bude realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady jsou a
budou na základě smlouvy předávány k dalšímu nakládání pouze osobám s oprávněním k této
činnosti.
Z vlastního provozu se předpokládají odpady typu papírové a lepenkové obaly, plastové obaly,
uliční smetky, sklo, směsný komunální odpad, aj. Odpady budou ukládány v odpovídajících
sběrných nádobách a obalech s označením odpadu. O produkci odpadů bude vedena
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požadovaná evidence. Běžný komunální odpad bude odstraňován v rámci centrálního svozu
komunálního odpadu. Rovněž tak odděleně shromažďované kovy, plasty a papír.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 11. 5. 2020
oznámení záměru „Modernizace objektů s chovem skotu, provozovna Fryšava pod Žákovou
horou“ podané společností AGRO – Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179.
Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 14. 5. 2020 pod č. j. KUJI 45386/2020
OZPZ 955/2020 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1009) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 20. 5. 2020, Obce Fryšava pod Žákovou horou 22.
5. 2020. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v dubnu 2020 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Janem Šafaříkem, Nádražní
1412/37D, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989.
Vyjádření uvedená v bodu 4.

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


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany
ovzduší – vyjádření ze dne 16. 6. 2020, č. j. KUJI 56354/2020 OŽPZ 265/2020 Žák,



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 10. 6. 2020, č. j. ČIŽP/46/2020/2521,



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 9. 6.
2020, č. j. KHSV/09929/2020/ZR/HOK/Pro.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany ovzduší
(dále jen „krajský úřad“) uvádí, že z hlediska ochrany ovzduší se jedná o změnu stávajícího
zdroje, která nebude mít prakticky žádný dopad na jeho vliv na kvalitu ovzduší. Zpracovatel
oznámení uvedl projektovanou emisi amoniaku, která odpovídá současnému, dle zákona o
ochraně ovzduší povolenému stavu – 17,046 t NH3/rok, kterou zpřesněním kategorií ustájených
zvířat upravil na hodnotu 16,397 t NH3/rok. Modernizace dále počítá se zavedením snižujících
technologií pro všechny objekty chovu provozované ve středisku a celková emise amoniaku po
jejich zohlednění bude po realizaci záměru činit 5,217 t NH3/rok. Krajský úřad dále upozorňuje
na povinnost provozovatele (investora) požádat v rámci řízení vedených příslušným stavebním
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úřadem krajský úřad o vydání relevantních závazných stanovisek dle § 11 odst. 2 písm. b) a c)
zákona o ochraně ovzduší (závazná stanoviska k umístění a provedení stavby zdrojů
vyjmenovaných v příloze č. 2 uvedeného zákona). S realizací záměru krajský úřad souhlasí a
nepožaduje jeho posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující
stanoviska těchto oddělení:
Oddělení ochrany přírody ve svém vyjádření upozorňuje na chybějící zmínku v kapitole C.1.4.
oznámení záměru o existenci I. zón odstupňované ochrany chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy, ve kterých je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, zakázáno používat kejdu. Inspekce proto doporučuje do aktualizace plánu
organického hnojení doplnit zásadu zákazu aplikace kejdy v I. zónách odstupňované ochrany
CHKO Žďárské vrchy. V kapitole C.1.4. taktéž chybí zmínka o I. zóně odstupňované ochrany
CHKO Žďárské vrchy Nový rybník, nacházející se při severovýchodním okraji zemědělského
areálu v jeho těsné blízkosti. Inspekce doporučuje tuto skutečnost uvést v kapitole D oznámení
záměru s tím, že je nutno zabezpečit uniknutí kejdy do svodu dešťové vody ze zemědělského
areálu ústící do Nového rybníka. Inspekce posuzování záměru dle zákona nepožaduje.
Vypořádání:
Jelikož toto rozhodnutí nemůže obsahovat podmínky, je oznamovatel (investor) o doporučeních
inspekce touto formou alespoň informován. Příslušný úřad předpokládá, že se investor těmito
doporučeními bude v dalších fázích přípravy záměru i jeho samotném provozu zabývat
(doplnění aktualizace plánu organického hnojení, dodržování uvedeného zákazu aplikace kejdy,
zabezpečení úniku kejdy do svodu dešťových vod).
Oddělení integrovaných agend uvádí, že záměr svým charakterem nenaplňuje dikci přílohy č. 1
zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci, v aktuálním znění.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství nemá
k záměru připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Na základě výše uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že na základě
předpokládaných emisních hladin hluku zásadních zdrojů hluku v zemědělském areálu (provoz
traktoru Lp v 1m = 89 dB, provoz technologických zařízení Lp v 1m ˂ 75 dB) byl proveden výpočet
předpokládaného hluku z provozu areálu u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb.
Z výsledků tohoto výpočtu vyplývá, že v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb
se bude hluk z reálného provozu zemědělského areálu pohybovat do LAeq, 8 h = 40 dB.
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Zemědělský areál a též nový záměr nejsou významnými zdroji hluku. KHS dále uvádí, že
z výsledků výpočtů a situačního nákresu Návrhu ochranného pásma chovu zvířat vyplývá, že
navržené ochranné pásmo pro stav po realizaci záměru nezasahuje žádné objekty vyžadující
hygienickou ochranu. Nemělo by tudíž docházet k nadměrnému obtěžování obyvatel nejbližší
dotčené obce zápachem.
V následných stupních povolovacího procesu záměru (v řízení vedených dle stavebního zákona)
bude KHS uplatňovat podmínku provedení kontrolního měření hluku z běžného provozu areálu
po realizaci záměru, a to v rámci zkušebního provozu předmětného záměru. V případě, že
výsledky kontrolního měření hluku prokáží překračování hygienických limitů hluku, bude nutno
ze strany investora stavby navrhnout a provést dodatečné účinná protihluková opatření. KHS
nepožaduje projednání záměru dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

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: 24. 6. 2020

Kraj Vysočina a Obec Fryšava pod Žákovou horou 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. AGRO – Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Obec Fryšava pod Žákovou horou, Fryšava pod Žákovou horou 9, 587 33 Fryšava pod
Žákovou horou

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 Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo
náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě (orgán ochrany ŽP)
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
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8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Žďár
nad Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 Žďár nad Sázavou
9. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na vědomí: datovou schránkou
10. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo
náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě (stavební úřad)
11. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Čadová Markéta Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
25.6.2020 10:09:26
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