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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní
orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon) a vykonávající přenesenou
působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě
provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Zvýšení kapacity odchovu kuřic na farmě Odchovna kuřic Dlouhopolsko“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje
Název záměru: „Zvýšení kapacity odchovu kuřic na farmě Odchovna kuřic Dlouhopolsko“
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 69 „Zařízení k chovu hospodářských
zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek (50 DJ). 1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti)“.
Oznamovatel: PROAGRO Nymburk a. s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk
IČ oznamovatele: 45149666
Zpracovatel oznámení: Ing. Tomáš Sehnal, Na Příkopě 238, Poděbrady 290 01
Kapacita (rozsah) záměru: Kapacita odchovu kuřic na farmě bude navýšena o 67,2 DJ.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 685 kucerovas@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Umístění záměru:

kraj:
obec:
k. ú.:

Středočeský
Městec Králové
Městec Králové

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je uvedení do provozu třetí haly (H3) pro odchov kuřic na farmě Dlouhopolsko.
Tímto se celková kapacita farmy navýší ze 134 DJ na 201 DJ, tedy celkové navýšení bude o 67 DJ.
Záměr nevyžaduje nové stavby, půjde pouze o změnu stájové technologie a o nové opláštění
obvodových stěn haly a střechy.
Ve vzdálenosti cca 1,1 km severně od farmy se nachází další provozovatelova farma Drůbežárna
Městec Králové. V této farmě probíhá chov nosnic k produkci konzumních vajec. Zprovozněním hal
pro chov nosnic na farmě Drůbežárna Městec Králové a haly č. 3 pro odchov kuřic na farmě
Odchovna kuřic Dlouhopolsko dojde v lokalitě ke zvýšeným emisím amoniaku a pachových látek,
a tím i k jejich zvýšeným imisním koncentracím. Tento kumulativní vliv bude snižován díky dobrým
rozptylovým podmínkám v území s převládajícími větry vanoucími mimo obytnou zástavbu, rozsáhlé
„zelené cloně“, kterou tvoří les mezi oběma farmami a využíváním technologií snižujících emise
amoniaku a pachových látek na obou farmách. Kumulace vlivů s emisemi a hlukem z automobilové
dopravy je z důvodu velmi nízké doprovodné dopravy záměru zanedbatelná.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Odchov kuřic bude na hale H3 (stejně jako na ostatních dvou halách, které jsou již v provozu)
realizován v tzv. voliérovém systému chovu (BAT technologie), který představuje kombinaci
klecového chovu s chovem na podlaze. Jedná se o tzv. volný chov drůbeže, kdy je kuřicím umožněn
volný pohyb a hrabání.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Krajský úřad obdržel dne 3. 1. 2019 oznámení záměru „Zvýšení kapacity odchovu kuřic na farmě
Odchovna kuřic Dlouhopolsko“, které bylo předloženo společností PROAGRO Nymburk a. s. Toto
oznámení nemělo potřebné náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona a příslušný úřad požadoval jejich
doplnění. Podklady byly doplněny dne 7. 3. 2019.
Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření
příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace
o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na úřední desce Středočeského
kraje dne 14. 3. 2019, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod
kódem STC2213 a na stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může
mít vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění
zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.
Předmětem oznámení je navýšení stávající kapacity na farmě odchovny kuřic o 67,2 DJ v hale H3
ve stávajícím areálu farmy.
Hlavní znečišťující látkou vystupující z chovu kuřic do ovzduší je amoniak (čpavek) – NH3. Emise
z chovu drůbeže se šíří do prostoru stájí a odcházejí díky podtlakovému systému větrání výduchy z hal
do venkovního ovzduší. Amoniak se dále uvolňuje při manipulaci s drůbežím trusem, tzn. při jeho
shrnování, nakládání na přepravní kontejnery a jeho přepravě (bez průjezdu obytnou zástavbou)
do 1,1 km vzdálené provozovny Drůbežárna Městec Králové k výrobě organického hnojiva cestou
aerobní termofilní fermentace. Spolu s amoniakem se z chovu drůbeže a při nakládání s drůbežím
trusem uvolňují znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem (pachové látky). Stávající
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emise amoniaku z farmy při využití snižujících technologií je 15,1 t/rok (údaj z aktuálního
schváleného provozního řádu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší). Celkové roční emise
amoniaku z odchovu kuřic po realizaci záměru budou při využití snižujících technologií ve výši
22,7 t/rok, tedy o cca 33% nižší, než bez snižujících technologií. Realizací záměru tak dojde k nárůstu
emisí amoniaku o cca 7,6 t/rok. Emise pachových látek ze stájí chovů hospodářských zvířat jsou
zpravidla v kladné korelaci s emisemi amoniaku, tzn. že čím vyšší jsou emisní koncentrace amoniaku,
tím jsou vyšší i emisní koncentrace pachových látek, a naopak. Při důsledném uplatňování
technologické kázně a snižujících technologií v chovu kuřic jsou proto spolu s emisemi amoniaku,
který je hlavní znečišťující látkou, jenž může způsobovat pachový vjem, snižovány i emisní
koncentrace a celkové emise ostatních pachových látek. Pro záměr bude autorizovanou osobou
zpracován odborný posudek pro správní řízení podle § 11 odst. 2 písm. b) a d) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění, tzn. pro vydání závazného stanoviska k umístění a povolení
provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (chov kuřic).
Pro záměr byl zpracován návrh ochranného pásma chovu zvířat (OPCHZ). Z provedených výpočtů
a zakreslení hranice OPCHZ do mapy, je zřejmé, že hranice OPCHZ nezasahuje k nejbližší obytné
zástavbě a že provozem všech tří hal nebude za normálních rozptylových podmínek docházet
k obtěžování obyvatel nejbližší obytné zástavby pachovými látkami. Z posouzení imisních příspěvků
farmy vyplývá, že po realizaci záměru bude u nejbližší obytné zástavby koncentrace amoniaku za
normálních rozptylových podmínek pravděpodobně pod úrovní 50 μg/m3, maximální hodinové
koncentrace 70 μg/m3.
Četnost příjezdu nákladních vozidel u nové haly činí pouze 2 vozidla týdně za běžného provozu.
Nárůst četnosti dopravy po realizaci záměru bude nevýznamný. Nárazová doprava spočívá
ve 2 nákladních vozidlech/den v době při naskladnění drůbeže (2 dny v roce při naskladnění 2x ročně),
1 kamion/den v době při vyskladněné drůbeže (12 dnů v roce při vyskladnění 2x ročně), odvoz
odpadních vod (cca 1x za 1 až 2 měsíce).
Odpadní vody ze sociálních zařízení jsou svedené do bezodtoké jímky, odtud jsou pak odváženy
na ČOV ve městě Městec Králové.
Odpadní vody z provozu záměru jsou odváženy ke zpracování metodou aerobní termofilní fermentace
do biofermentačního střediska, které se nachází v areálu Drůbežárny Městec Králové.
Dešťové vody jsou zasakovány na pozemcích v areálu.
Odběr vody pro potřeby farmy je zajištěn z vlastních studní. Povolení k odběru podzemních vod
je dáno rozhodnutím o vydání integrovaného povolení. Povolené množství 11 000 m3/rok
je dostačující i pro provoz farmy po realizaci záměru.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění biologické rozmanitosti v místě provozu záměru.
Záměr nevyžaduje zábory ZPF, PUPFL, ani přírodně cenných ploch, záměru bude umístěn ve stávající
hale v areálu farmy.
Záměr nebude mít vliv na krajinný ráz, jelikož bude realizován ve stávající hale v areálu farmy.
Při provozu třetí haly budou vznikat druhy odpadů shodné s produkcí odpadů ze stávajícího provozu.
Objem produktů se významně nezvýší. Odpady vzniklé během výstavby i při vlastním provozu budou
předávány oprávněné osobě.
Ve vzdálenosti cca 1,1 km severně od farmy se nachází další provozovatelova farma Drůbežárna
Městec Králové. V této farmě probíhá chov nosnic k produkci konzumních vajec. Zprovozněním hal
pro chov nosnic na farmě Drůbežárna Městec Králové a haly č. 3 pro odchov kuřic na farmě
Odchovna kuřic Dlouhopolsko dojde v lokalitě ke zvýšeným emisím amoniaku a pachových látek,
a tím i k jejich zvýšeným imisním koncentracím. Tento kumulativní vliv bude snižován díky dobrým
rozptylovým podmínkám v území s převládajícími větry vanoucími mimo obytnou zástavbu, rozsáhlé
„zelené cloně“, kterou tvoří les mezi oběma farmami a využíváním technologií snižujících emise
amoniaku a pachových látek na obou farmách. Kumulace vlivů s emisemi a hlukem z automobilové
dopravy je z důvodu velmi nízké doprovodné dopravy záměru zanedbatelná.
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Záměrem nebudou nepříznivě ovlivněny archeologické, kulturní nebo architektonické památky nebo
hmotný majetek.
Vzhledem k umístění, charakteru a rozsahu záměru, se nepředpokládá negativní vliv záměru
s přesahem na sousední státy,
Posouzení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností
souvisejících s jeho realizací a provozem. Z akceptovatelného závěru učiněného zpracovatelem
oznámení vyplývá, že v oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny podstatné
předpokládané vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky životního
prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, že záměr nemůže
mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se v průběhu zpracování
oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly
jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace
byly dle zpracovatele oznámení pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné.
S ohledem na povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, vyjádření dotčených samosprávných celků a dotčených správních úřadů, které
nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj – vyjádření ze dne 8. 4. 2019 pod č. j. 051054/2019/KUSK
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne
10. 4. 2019 pod č. j. 049524/2019/KUSK.
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení
životního prostředí – vyjádření ze dne 14. 3. 2019 pod č. j. MEUPDY/0015750/VZZP/2019/PBú
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 5. 4. 2019 pod
č. j. ČIŽP/41/2019/3848
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – vyjádření ze dne 26. 3. 2019 pod
č. j. KHSSC 12949/2019
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj – vyjádření ze dne
27. 3. 2019 pod č. j. SVS/2019/039800-S
Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad žádné vyjádření.
3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení
zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
výše uvedeného záměru a ve smyslu § 6 odst. 7) téhož zákona vydává toto vyjádření:
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Zvýšení kapacity odchovny kuřic na farmě Odchovna kuřic
Dlouhopolsko“ a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Předložený záměr řeší uvedení do provozu stávající třetí haly (H3) pro odchov kuřic na farmě
Dlouhopolsko, čímž dojde k navýšení počtu chovaných kuřic ze současného stavu 84 000 ks
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na 120 000 ks kuřic, umístěných ve třech halách v zemědělském areálu společnosti PROAGRO
Nymburk a.s., cca 1 km severozápadním směrem od nejbližší obytné zástavby obce Dlouhopolsko v
k. ú. Městec Králové.
Podle kódu 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“ v příloze
č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“) se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj.
Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně o ovzduší vydává příslušný krajský úřad
k vyjmenovaným stacionárním zdrojům závazná stanoviska k umístění a k provedení stavby k řízením
podle jiného právního předpisu (např. k řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, stavební zákon) + povolení provozu. K řízení o vydání závazného stanoviska
k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje, podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně
ovzduší, předloží žadatel odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou v souladu s § 11 odst. 8
a § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
Vzhledem ke kapacitě výše uvedeného zařízení je nutno k řízení o vydání závazného stanoviska
k provedení stavby a k povolení provozu předmětného zařízení (zdroje znečišťování ovzduší) předložit
žádost na krajský úřad, podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(změna stávajícího integrovaného povolení předmětného zařízení).
V souladu s ustanovením bodu 7.1. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. upozorňujeme, že je nutno
v období provozu za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit
technicko - organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologií, jejichž
seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez závazného stanoviska podle § 11 odst.
2 písm. b) vydat územní rozhodnutí a nelze bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c)
zákona o ochraně ovzduší, vydat stavební povolení podle jiných právních předpisů (např. podle zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon). V případě, že realizací záměru vznikne nový nevyjmenovaný
stacionární zdroj (neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší), požádá provozovatel tohoto
stacionárního zdroje v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, o vydání závazného stanoviska
k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany
ovzduší, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění
Při výstavbě a při vlastním provozu budou vznikat odpady, u kterých se nepředpokládají problémy při
jejich využití, případně odstranění.
Za předpokladu, že vzniklé odpady budou přednostně využívány a odstraňovány budou až v případě,
že nebude reálná možnost jejich využití, Krajský úřad Středočeského kraje s realizací uvedeného
záměru souhlasí a nepožaduje další posuzování.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, jedná se o připomínky týkající
se platné legislativy.
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení
životního prostředí a vodoprávního úřadu
Za oddělení životního prostředí
Z hlediska nakládání s odpady – Nemáme připomínek, vše musí probíhat v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Z hlediska ochrany ovzduší - Je nutné se jako provozovatel zdroje znečišťování ovzduší zařadit dle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tzn. zda-li patří mezi zdroje vyjmenované dle přílohy č. 2
zákona o ochraně ovzduší nebo mezi zdroje nevyjmenované.
V případě, zařazení zdrojů znečišťování ovzduší mezi zdroje vyjmenované, je třeba požádat Krajský
úřad Středočeského kraje o vydání příslušného povolení dle přílohy č. 2. Pokud by se jednalo o zdroje
nevyjmenované, bude na základě žádosti vydávat závazné stanovisko MěÚ Poděbrady, Odbor
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výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí – orgán ochrany
ovzduší.
Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší.
Z hlediska ochrany ZPF - bez výhrad.
Z hlediska státní správy lesů - Vzhledem k tomu, že záměrem nebude docházet ke změně obvodových
konstrukcí jednotlivých objektů ani rámcově změně (např. dopravní obslužnosti atd.) v rámci celého
areálu nemáme k záměru výhrady i přes to, že se nachází v ochranném pásmu lesních pozemků.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny - bez výhrad.
Za vodoprávní úřad
Z hlediska vodního hospodářství
1. Příp. úniky látek škodlivých vodám budou okamžitě z nepropustných podlah odstraňovány
a likvidovány budou nezávadným způsobem k tomu oprávněnou osobou či organizací.
2. Nebudou zde skladovány žádné látky škodlivé vodám.
3. Nebudou vypouštěny žádné technologické vody z tohoto objektu.
4. Současně upozorňujeme, že v případě, že v objektu budou skladovány nebo bude manipulováno
s látkami škodlivými vodám, je uživatel povinen postupovat dle § 39 vodního zákona a dle vyhlášky
č. 450/2005 Sb.
5. Tam kde se předpokládá kontaminace ropnými látkami, požadujeme, aby odstavné plochy byly
provedeny s celistvým povrchem.
Jakékoliv změny v projektové dokumentaci v průběhu řízení vedeném příslušným stavebním
úřadem, jakožto i změny podléhající změně vydaného správního aktu vydávaného
příslušným stavebním úřadem (např. změna stavby před dokončením apod.), případně jiným správním
úřadem, požadujeme projednat s MěÚ Poděbrady, odborem výstavby, územního plánování a životního
prostředí, oddělením životního prostředí a vodoprávním úřadem.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, jedná se o připomínky týkající
se platné legislativy.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci hodnocení
a umístění záměru „Zvýšení kapacity odchovu kuřic na farmě Odchovna kuřic Dlouhopolsko“
v k. ú. Městec Králové s hodnocením a umístěním ve zjišťovacím řízení souhlasí. Posouzení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nepožadujeme.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
KVSS nemá k zamýšlenému navýšení kapacity v odchovně kuřic připomínky. Stávající dvě haly jsou
pod veterinární dozorem KVSS a jejich provoz není v rozporu s platnou legislativou, kterou KVSS
ze zákona a prováděcích předpisů dozoruje.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek
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4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované Ing. Tomášem Sehnalem, Na Příkopě
238, Poděbrady 290 01.

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 podle § 81 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího
Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení
na Krajském úřadu Středočeského kraje.

oprávněná úřední osoba
Otisk úředního razítka

Ing. Soňa Kučerová
odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a město Městec Králové (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba
zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá město
Městec Králové o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším
možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách
Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA
na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2213.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:
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Rozdělovník k č. j.: 001539/2019/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1.
2.

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Město Městec Králové, Nám. Republiky 1, 289 03 Městec Králové

Dotčené správní úřady:
3.
4.
5.
6.
7.

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště Nymburk, Palackého
1484/52, 288 02 Nymburk
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí,
Oddělení životního prostředí, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
KVS SVS pro Středočeský kraj, Pracoviště Nymburk, Východní 1109/10, Poděbrady, 290 01
Poděbrady

Oznamovatel:
8. PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk
Na vědomí:
9.

Městský úřad Městec Králové, Stavební úřad, Městec Králové, Náměstí republiky 1, 289 03
Městec Králové
10. Obec Dlouhopolsko, Poděbradská 24, 289 03 Dlouhopolsko
11. Ing. Tomáš Sehnal, Na Příkopě 238, Poděbrady 290 01

