KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 80455/2017 OZPZ 2744/2017

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 o EIA“)
Identifikační údaje
Název záměru:

Míchárna směsných hnojiv Výčapy

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu
o EIA:

Kategorie II, bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických,
zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních,
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t

Kapacita (rozsah)
záměru:

Záměr řeší míchárnu směsných hnojiv, sloužící pro míchání sypkých
hnojiv, kdy po smíchání tří vstupních komodit bude expedováno hnojivo
NPK. Objekt se skládá ze čtyř skladovacích kójí. V každé lze uložit 500
t sypkého hnojiva. Celková kapacita objektu je 2 000 t. Zastavěná
plocha objektu je 1 273,08 m2.

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Výčapy
k. ú.: Výčapy (787523)
Objekt je umístěn na stavební parcele v místě zbouraného původního
objektu na pozemku p. č. st. 178 v k. ú. Výčapy.

Oznamovatel –
účastník řízení dle § 27
odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Zpracovatel oznámení:

KOOPERACE – SLUŽBY, s.r.o., IČ 645 06 231, se sídlem Výčapy
189, 674 01 Výčapy

Ing. Juraj Németh, CSc., Čechtín 32, 675 07 Čechtín (držitel autorizace
dle § 19 zákona o EIA) a paní Jana Kopečková (AGRO 2000 s.r.o., IČ
255 86 521, se sídlem U Barborky 90/1, 674 01 Třebíč)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší míchárnu směsných zemědělských hnojiv. Používané komponenty zde
nebudou vyráběny, ale budou dováženy. Možnými používanými hnojivy pro výrobu třísložkového
kombinovaného hnojiva NPK jsou: LAV (ledek amonný), močovina (diamid kyseliny uhličité) a
hnojivo DASA H (dusičnan amonný se síranem amonným s přídavkem lignitu), případně hnojivo
LAV, hnojivo Amofos (dihydrogenfosforečnan amonný) a draselná sůl (chlorid draselný).
Konečný produkt (třísložkové hnojivo NPK) bude smícháno z uvedených komodit
v požadovaném poměru. V objektu nebude probíhat míchání každý den, uvedená činnost bude
občasná dle potřeby. Ve skladových kójích vstupních surovin bude navážení realizováno
v četnosti 1 – 2 x za měsíc. Frekvence může být častější před jarními a podzimními pracemi na
polích.
Záměr je umístěn ve stávajícím areálu ZD Výčapy, kde je v současnosti provozován chov skotu,
bioplynová stanice a posklizňová linka a míchárna krmných směsí. Kromě posuzovaného
záměru jsou v areálu ZD Výčapy ve výstavbě nádrže na skladování hnojiva DAM. Provozem
míchárny se nepředpokládá kumulace vlivů, které by mohly negativně působit na okolní životní
prostředí, nebo zdravotní stav obyvatel.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Míchárna je navržena jako jednopodlažní samostatně stojící objekt, zastřešený sedlovou
střechou. Objekt se skládá ze dvou vzájemně stavebně oddělených částí: část skladových kójí
komponentů o půdorysných rozměrech 49,5 m x 20,6 m (tři skladové kóje komponentů a jedna
skladová kóje konečného produktu), z východní strany na objekt navazuje míchárna směsných
hnojiv o půdorysných rozměrech 12,4 m x 20,6 m. Výška objektu je 9,77 m u okapu a 11,63 m
v hřebeni. Před celým objektem je navržená manipulační zpevněná plocha šířky 25 m. Propojení
skladových kójí s míchárnou není navrženo žádným dopravním zařízením, manipulace
s komponenty je navržena pomocí pracovních strojů. V každé skladovací kóji může být uloženo
500 t sypkého hnojiva. Celková kapacita je tedy 2 000 t. Konečným produktem po smíchání tří
vstupních komodit bude hnojivo NPK, které je možné míchat z následujících složek: Amofos NP
12-52, draselná sůl, LAV 27, močovina a DASA 26 – 13.
Míchání bude probíhat na míchací lince, určené pro výrobu směsných hnojiv a jejich expedici na
volno nebo balených do big-bagů. Směsi se vyrábějí dle potřeb a stavu porostu a pozemku na
bázi kvalitních jednosložkových hnojiv. Zařízení na výrobu směsných hnojiv bude mít výkon 25 –
40 t/h namíchané směsi. Linka se skládá z následujících prvků: nerezová násypka; ocelový rám;
míchací nerezový vertikální šnek; přímočaré hradítko; pásový dopravník – podavač; pásový
dopravník expediční; zařízení na plnění big-bagů; odsávání a elektro a automatika.
Záměr „Míchárna směsných hnojiv Výčapy“ naplňuje dikci bodu 10.4 Skladování vybraných
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro
reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t, kategorie II, přílohy č. 1
k zákonu o EIA, jako záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona
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o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení
a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA,
rozhoduje příslušný úřad, že záměr
„Míchárna směsných hnojiv Výčapy“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
dle zákona o EIA.
Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Dle předloženého oznámení záměru nebudou možné vlivy záměru na veřejné zdraví a na životní
prostředí významné. Posuzovaný záměr je umístěn ve stávajícím uzavřeném zemědělském
areálu. S ohledem na výše uvedené, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl
příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná.
Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA jsou jednoznačně určeny a není tudíž třeba je v dalším
procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Cílem posuzovaného záměru je vybudování míchárny směsných hnojiv o celkové kapacitě
2 000 t – v objektu budou umístěny čtyři skladovací kóje, kdy v každé může být uloženo 500 t
sypkého hnojiva. Provedením míchárny hnojiv se vyjma míchání trojsložkových hnojiv zajistí
také bezpečné skladovací prostory pro jednotlivé složky granulovaných hnojiv i konečného
produktu NPK. Provedením záměru dojde též k zajištění kontroly nad hnojivy, jejich mícháním i
bezpečným skladováním. Záměr byl v oznámení zpracován v jedné posuzované variantě.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru byl v oznámení uveden v březnu 2017 a
předpokládané dokončení v říjnu 2017.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Výčapy
Katastrální území: Výčapy (787523)
Objekt je umístěn na stavební parcele v místě zbouraného původního objektu na pozemku p. č.
st. 178 v k. ú. Výčapy. Záměr se nachází v areálu ZD Výčapy.
Dne 18. 9. 2017 pod č. j. OV 61981/17 – SPIS 11448/2017/Poh vydal Městský úřad Třebíč,
odbor výstavby vyjádření, ve kterém sděluje, že stavba je umístěna dle platného Územního
plánu obce Výčapy do plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (Vz), je tedy v souladu
s územně plánovací dokumentací.
V lokalitě záměru nejsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) vyhlášena žádná zvláště
chráněná území, registrované významné krajinné prvky, přírodní parky ani památné stromy.
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Také se v řešeném území ani v bezprostředním okolí nenachází žádné skladebné prvky
územního systému ekologické stability, ani zde není žádný plánován. V řešeném území záměru
nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 19. 9. 2017 pod č. j. KUJI 66790/2017 OZPZ 1809/2017 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny, k výše uvedenému záměru, ve kterém je uvedeno, že záměr
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).
Lokalita se nenachází v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V zájmovém
území nejsou známy okolnosti, dokládající přítomnost území s existencí starých zátěží.
V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné
zákonem č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Posuzovaný záměr nebude zdrojem nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Možné vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí záměru byly v oznámení záměru
rozděleny na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na půdu, vlivy na flóru, faunu, ÚSES a vlivy na
hlukovou zátěž.
Vlivy na ovzduší
Z oznámení záměru a údajů vněm uvedených vyplývá, že vliv emisí z dopravy je prakticky
nulový na imisní situaci v zájmové lokalitě.
Vlivy na vodu
Záměr a jeho provoz nebude zdrojem znečištění povrchových či podzemních vod. Provozem
míchárny směsných hnojiv žádné odpadní vody nevznikají, možnosti vzniku havarijních stavů
s rizikem kvality povrchových či podzemních vod budou řešeny schváleným havarijním plánem
areálu ZD Výčapy.
Vlivy na půdu
Možnost znečištění půdy a geologického podloží se v zájmovém území posuzovaného záměru
nepředpokládá. Proti možnému úniku ropných látek do půdy je nutná každodenní důkladná
kontrola všech strojních mechanismů na stavbě v průběhu výstavby i provozu haly. Navrhovaný
záměr nebude mít žádný významný vliv na horninové prostředí ani přírodní zdroje.
Vlivy na flóru, faunu, ÚSES
Dle oznámení záměru zájmové území nepředstavuje výrazně hodnotnou lokalitu z pohledu flóry
a fauny. Zjištěné výskyty druhů jsou spíše sporadické a lokalita nepředstavuje pro většinu z nich
trvalé prostředí. Realizace záměru si nevyžádá žádné kácení dřevin.
Vlivy na hlukovou zátěž
V průběhu výstavby nebudou nejbližší chráněné venkovní prostory staveb ohroženy hlukem ze
stavební činnosti. Dle předložených podkladů nebude provoz záměru znamenat ohrožení
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb nad rámec platných limitů.
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2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 25. 9.
2017 oznámení záměru „Míchárna směsných hnojiv Výčapy“, zpracované dle přílohy č. 3
k zákonu o EIA. Dne 27. 9. 2017 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru
dotčeným územně samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům dopisem č. j. KUJI
68804/2017 OZPZ 2744/2017 Ml. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16
zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 2. 10. 2017 a obce Výčapy 2. 10. 2017.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na internetu v informačním systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS909).
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem čtyři vyjádření
dotčených správních úřadů. Žádný z dotčených správních úřadů výslovně nepožaduje další
posouzení dle zákona o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného
územně samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne
25. 9. 2017 oznámení záměru „Míchárna směsných hnojiv Výčapy“, zpracované dle přílohy č. 3
k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracovali Ing. Juraj Németh, CSc., Čechtín 32, 675 07
Čechtín (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA) a paní Jana Kopečková (AGRO 2000 s.r.o.,
IČ 255 86 521, se sídlem U Barborky 90/1, 674 01 Třebíč)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále
v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění
tohoto rozhodnutí.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí;
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (2 x);
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod.
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 64348/17 – SPIS 11932/2017/St
ze dne 11. 10. 2017
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí ve svém vyjádření k oznámení záměru
„Míchárna směsných hnojiv Výčapy“ sděluje, že ze strany Městského úřadu Třebíč, odboru
životního prostředí, nejsou v rámci zjišťovacího řízení připomínky. Záměr není nutno posuzovat
dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j.
KHSV/22452/2017/TR/HOK/Štěp ze dne 16. 10. 2017
Jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že nemůže předložený
záměr z hlediska jeho vlivu na ochranu veřejného zdraví posoudit vzhledem k neúplnosti
předložené dokumentace (pozn. příslušného úřadu: myšleno Oznámení záměru), a to v části
hodnocení změny faktorů životního prostředí - hluk. Dále ve svém vyjádření Krajská hygienická
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stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvádí, že údaje ohledně hluku nejsou úplné, a proto
požaduje jejich vysvětlení nebo doplnění.
Krajská
hygienická
stanice
kraje
Vysočina
se
sídlem v Jihlavě,
č.
j.
KHSV/25068/2017/TR/HOK/Štěp ze dne 27. 10. 2017
Jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po upřesnění údajů v oznámení
záměru (viz příloha č. 2 tohoto rozhodnutí), nepožaduje záměr „Míchárna směsných hnojiv
Výčapy“ projednat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu druhého vyjádření je zřejmé, že požadované podklady byly
doplněny a zákonem chráněný zájem může být řešen v následně vedeném řízení a není tedy
nezbytně nutné pokračovat v posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2017/2190 ze dne 17. 10. 2017
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahovalo: stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení
ochrany vod, stanovisko oddělení ochrany ovzduší a stanovisko oddělení ochrany přírody.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému záměru „Míchárna směsných hnojiv Výčapy“ nemá oddělení odpadového
hospodářství zásadních připomínek. Do výčtu odpadů vznikajících při výstavbě míchárny
doporučuje doplnit odpad kat. č. 200301 O – směsný komunální odpad. V záměru nejsou
uvedeny, žádné odpady vznikající provozem zařízení je zde pouze informace, že budou řešeny
v rámci odpadového hospodářství společnosti KOOPERACE-SLUŽBY, s.r.o. Inspekce
předpokládá vznik odpadů kat. č.: 200301 O – směsný komunální odpad, 150101 O – papírové
a lepenkové obaly, 150102 O – plastové obaly, 150105 O – kompozitní obaly či 150106 O –
směsné obaly a 150110 N – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné. Inspekce zároveň upozorňuje, že místo shromažďování nebezpečných
odpadů je nutné dle § 13 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, označit v souladu s
přílohou č. 29 vyhl. č 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhl. č.
383/2001 Sb.“). Zároveň místa shromažďování nebezpečných odpadů je nutné dle § 13 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vybavit identifikačními listy nebezpečných odpadů dle
přílohy č. 3 vyhl. č. 383/2001 Sb. Z hlediska odpadového hospodářství nemá oddělení
odpadového hospodářství dalších připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání: Upozornění odkazují na platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství,
která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Ve stanovisku je uvedeno, že k předloženému záměru „Míchárna směsných hnojiv Výčapy“
nejsou z hlediska ochrany vod připomínky. V případě realizace záměru míchárny směsných
hnojiv nebudou vznikat provozem žádné odpadní vody. Provozem míchárny hnojiv rovněž
nevzniknou žádné zvýšené nároky na pitnou nebo užitkovou vodu. Možnosti vzniku havarijních
stavů s rizikem ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod jsou řešeny schváleným
havarijním plánem areálu ZD Výčapy. Oddělení ochrany vod nepožaduje pokračovat v procesu
EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Ve stanovisku je uvedeno, že k předloženému oznámení záměru „Míchárna směsných hnojiv
Výčapy“ nejsou z hlediska ochrany ovzduší připomínky, oznámení je zpracováno dostatečným
způsobem. Oddělení ochrany ovzduší nepožaduje pokračovat v procesu EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K předloženému záměru „Míchárna směsných hnojiv Výčapy“ nemá ČIŽP za úsek ochrany
přírody vzhledem k jeho charakteru významné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje na
nezbytnost postupu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Realizací předmětného
záměru může dojít s ohledem na výškové rozměry stavby k ovlivnění stávajícího krajinného
rázu. Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je k umisťování a
povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz,
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Na základě skutečností uvedených v předloženém
oznámení záměru nelze předpokládat žádný významně negativní vliv na jiné zájmy ochrany
přírody. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody nepožaduje další
posuzování podle zákona o EIA.
Vypořádání: Upozornění, na nutnost postupu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny,
odkazuje na platnou legislativu, která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování
vlivů na životní prostředí. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, který je příslušný
orgán ochrany přírody k posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona o ochraně
přírody a krajiny, neměl k oznámení záměru připomínky.
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 o EIA, odvolání k Ministerstvu životního
prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí
a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost
v odvolání.

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky

V Jihlavě dne: 31. 10. 2017

Číslo jednací: KUJI 80455/2017

OZPZ 2744/2017 Ml

Číslo stránky

7

Kraj Vysočina a obec Výčapy se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 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.
Zveřejněno je též způsobem, umožňujícím dálkový přístup (kód záměru VYS909,
http://www.cenia.cz/eia). 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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Příloha č. 1: Kopie vyjádření obdržených k oznámení
Příloha č. 2: Upřesnění údajů v oznámení záměru
ROZDĚLOVNÍK
Účastník řízení (oznamovatel):
Datovou schránkou, s přílohou č. 1:
1. KOOPERACE – SLUŽBY, s.r.o., IČ 645 06 231, se sídlem Výčapy 189, 674 01 Výčapy
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou, s přílohou č. 2:
3. Obec Výčapy, IČ 002 90 696, Výčapy 79, 674 01 Výčapy
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde
Datovou schránkou, s přílohou č. 2:
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IČ 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01
Třebíč
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Na vědomí:
Datovou schránkou, s přílohou č. 2:
8. Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, IČ 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
9. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno
K souhrnné evidenci dle § 22 písmena c) zákona o EIA (datovou schránkou, s přílohou č. 2):
10. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, IČ 001 64 801, Vršovická 65,
100 10 Praha 10
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