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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně
a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, dle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. a) 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, a ust. § 10 a 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
dle ust. § 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“),
že záměr

„Modernizace šlechtitelské farmy pro prasata Nenkovice“,
k. ú. Nenkovice, okr. Hodonín
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Modernizace šlechtitelské farmy pro prasata Nenkovice
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 1.5,
sloupec B – 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:
Záměrem oznamovatele je instalace moderních technologií do stávajících a nových objektů farmy.
Ustájovací kapacita zařízení ....................................................... 1 522 ks
Dobytčích jednotek na kapacitu ................................................. 203 DJ

Umístění záměru:

Kraj:
Okres:
Obec:
K. ú.:
P. č.:

Jihomoravský
Hodonín
Nenkovice
Nenkovice
277/1, 430/44, 430/46, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 430/48, 296/2,
296/1, 407/12, 407/11, 407/10, 407/9, 407/8, 407/7, 271, 295,
2918/2, 491/5, 430/2, 430/43, 430/45, 430/47, 430/49, 430/50,
430/51, 430/52, 297/1, 297/2, 297/3, 277/6

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem oznamovatele je instalace moderních technologií do stávajících a nových objektů farmy
šlechtitelského chovu v Nenkovicích. Tyto technologie budou mít za úkol zlepšení celkové kvality
ustájení a tím zlepšení kvality produkce šlechtitelského chovu. Farma bude zároveň sloužit jako
výzkumné pracoviště, kde bude docházet k testování moderních technologií a vlivu welfare na
šlechtitelský chov prasat. Hlavním progresem v technologii bude zkvalitnění ustájovací plochy
a odkliz kejdy podtlakovým systémem kanalizace do skladovacích jímek, další významnou
technologií je technologie větrání, kdy bude dnešní systém větrání okny a ventilátory nahrazen
novou moderní podtlakovou ventilací. Mimo tyto dva významné technologické prvky bude
osazena moderní technologie krmení a napájení nahrazující dnešní nevyhovující manuální systém
distribuce krmení. Veškeré tyto technologie mají za cíl zlepšit výsledky šlechtitelského chovu
a zároveň eliminovat stávající nepříznivé vlivy chovu na okolí.
Možné kumulace vlivů z ostatních provozů živočišné výroby lze předpokládat zejména v oblastech
emisí do ovzduší. Díky vzdálenosti ostatních chovů živočišné výroby však lze předpokládat zcela
minimální interakci z hlediska zápachu. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území
byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by
měly být součástí tohoto posuzování.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Odkliz kejdy bude probíhat podtlakovým systémem kanalizace do skladovacích jímek. Větrání bude
zajištěno moderní podtlakovou ventilací. Dále bude osazena moderní technologie krmení
a napájení nahrazující dnešní nevyhovující manuální systém distribuce krmení. Veškeré tyto
technologie mají za cíl zlepšit výsledky šlechtitelského chovu a zároveň eliminovat stávající
nepříznivé vlivy chovu na okolí.
V rámci rekonstrukce zařízení dojde i k výstavbě nových stájí:






A a B SO 01 – Porodna pro prasnice a dochov selat – modernizace stávající stáje
C SO 02 – Jalovárna a březárna – novostavba
D SO 03 – Stávající výkrmna (již je provozovaná jako výkrm)
E SO 04 – Skladovací jímka – novostavba (kapacita užitná 771 m3)
F SO 05 – Skladovací jímka – novostavba (kapacita užitná 1 136 m3)

Oznamovatel - účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
ZEMAS, a.s., č. p. 3, 696 14 Čejč, IČ 49968106 zastoupená na základě plné moci ze dne 21.04.2017
panem Ing. Martinem Vraným, bytem Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice.
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Odůvodnění
1. Průběh řízení
Dne 02.08.2017 obdržel krajský úřad oznámení záměru „Modernizace šlechtitelské farmy pro
prasata Nenkovice“, k. ú. Nenkovice, okr. Hodonín. Oznamovatelem je společnost ZEMAS, a.s., se
sídlem č. p. 3, 696 14 Čejč, s přiděleným IČ 49968106 zastoupená na základě plné moci ze dne
21.04.2017 panem Ing. Martinem Vraným, bytem Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice.
Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4
zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, a v souladu s § 7 a přílohou č. 2
zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován
v celém rozsahu zákona.
Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 112655/2017 ze dne 03.08.2017 a rozeslal
v souladu s § 6 odst. 6 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení
záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací
o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 7 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím
řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA pod kódem JHM1394
a na úřední desce obce Nenkovice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace
o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Nenkovice o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.
Dotčenými územními samosprávnými celky byly:
 Jihomoravský kraj - informaci obdržel dne 10.08.2017 a zveřejnil ji na úřední desce dne
11.08.2017.
 Obec Nenkovice - informaci obdržela dne 11.08.2017 a zveřejnila ji na své úřední desce dne
18.08.2017.
Dotčenými orgány státní správy byly:
 Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí
1/38, 697 01 Kyjov - informaci obdržel dne 11.08.2017.


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Hodonín - informaci obdržela dne 11.08.2017.



Česká inspekce životního prostření, oblastní inspektorát Brno - informaci obdržela dne
11.08.2017.



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj - informaci
obdržela dne 11.08.2017.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK), č. j. KHSJM
45915/2017/HO/HOK, ze dne 21.08.2017, krajský úřad vyjádření obdržel dne 21.08.2017.


Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, zn. ČIŽP/47/2017/922, ze
dne 30.08.2017, krajský úřad vyjádření obdržel dne 31.08.2017.



Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, č. j.
OŽPÚP52346/17/ozp_sek ze dne 30.08.2017, krajský úřad vyjádření obdržel dne
01.09.2017.



Jihomoravský kraj, č. j. JMK 127678/2017 ze dne 04.09.2017, krajský úřad vyjádření obdržel
dne 06.09.2017.
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3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK)
KHS JmK sděluje, že záměr nepožaduje dále posuzovat dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno)
ČIŽP OI Brno sděluje, že k realizaci záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí
připomínky.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
 Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování (MěÚ Kyjov)
Vyjádření MěÚ Kyjov se skládalo z několika dílčích vyjádření.
Z hlediska ochrany ovzduší MěÚ Kyjov sděluje, že vnímá popsanou možnost ovlivnění zápachem
z provozu farmy u lokality, která není zastavěna, ale z hlediska územního plánu je určena jako
plocha pro zástavbu. MěÚ Kyjov považuje za vhodné prověřit při nejbližší aktualizaci územního
plánu vliv záměru na zastavitelné území (SO – plocha smíšená obytná) v těsné blízkosti farmy.
Z hlediska ochrany ovzduší pak nemá MěÚ Kyjov další připomínky.
Z ostatních vyjádření MěÚ Kyjov nevyplývají žádné připomínky.
Vypořádání: Vzato na vědomí. O pořízení územního plánu rozhoduje dle § 44 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvo obce.
 Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj sděluje, že posoudil předložené oznámení záměru „Modernizace šlechtitelské
farmy pro prasata Nenkovice“, k. ú. Nenkovice, okr. Hodonín a nepožaduje jeho další posuzování
ve smyslu uvedeného zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
4. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
I. Charakteristika záměru
Záměrem oznamovatele je instalace moderních technologií do stávajících a nových objektů farmy
šlechtitelského chovu v Nenkovicích. Tyto technologie budou mít za úkol zlepšení celkové kvality
ustájení, a tím zlepšení kvality produkce šlechtitelského chovu. Farma bude zároveň sloužit jako
výzkumné pracoviště, kde bude docházet k testování moderních technologií a vlivu welfare na
šlechtitelský chov prasat. Hlavním progresem v technologii bude zkvalitnění ustájovací plochy
a odkliz kejdy podtlakovým systémem kanalizace do skladovacích jímek, další významnou
technologií je technologie větrání, kdy bude dnešní systém větrání okny a ventilátory nahrazen
novou moderní podtlakovou ventilací. Mimo tyto dva významné technologické prvky bude
osazena moderní technologie krmení a napájení nahrazující dnešní nevyhovující manuální systém
distribuce krmení. Veškeré tyto technologie mají za cíl zlepšit výsledky šlechtitelského chovu
a zároveň eliminovat stávající nepříznivé vlivy chovu na okolí.
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II. Umístění záměru
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Obec:
Nenkovice
K. ú.:
Nenkovice
P. č.:
277/1, 430/44, 430/46, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 430/48, 296/2, 296/1, 407/12,
407/11, 407/10, 407/9, 407/8, 407/7, 271, 295, 2918/2, 491/5, 430/2, 430/43, 430/45,
430/47, 430/49, 430/50, 430/51, 430/52, 297/1, 297/2, 297/3, 277/6
III.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

 Vliv na ovzduší
Součástí oznámení byla rozptylová studie „Modernizace šlechtitelské farmy pro prasata
Nenkovice“ z července 2017 (dále jen „rozptylová studie“), která byla zpracována Ing. Martinem
Vraným.
Z rozptylové studie vyplývá, že provozem záměru budou do ovzduší unikat výdechové plyny zvířat
obsahující především amoniak, vodní páry a oxid uhličitý.
Pro amoniak dříve platný denní imisní limit pro hodnotu 100 µg/m3 není již legislativou stanoven.
Tento dříve platný denní limit však bude dle rozptylové studie limitně splněn, neboť nejvyšší
hodinová koncentrace u obytných objektů dosahuje maximálně 40 µg/m3 po realizaci záměru se
zahrnutím imisního pozadí, průměrné hodnoty vlivem záměru dosahují hodnot podstatně nižších,
hluboko pod čichovou hranicí.
Autor rozptylové studie označil za možný předmět diskuze cíp zahrady, kterou je možné
v současné době zastavět obytnou zástavbou. Jedná se o územním plánem vymezený cíp
vybočující z linie zahrad a zeleně. Je nepopiratelné, že závětrné vlivy zde mohou způsobit čichový
vjem, nicméně koncentrace na úrovni 40 µg/m3 jsou hluboko pod úrovní expozic jiných farem
v České republice a nemohou působit v žádném případě žádná zdravotní rizika vyjma obtěžování.
Míra rozpoznání zápachu je pak spojená s aktuálními směry větru maximálně do několika dní
v roce.
Celkově lze konstatovat, že záměr znamená běžné ovlivnění kvality ovzduší na venkově a v žádném
z bodů nedochází k zátěži nad míru obvyklou. Zemědělec však musí učinit veškerá racionální
opatření k minimalizaci zápachu, tzn. řádné očištění cisteren, pravidelný úklid ve stáji i v areálu,
úklid komunikací v případě znečištění a podobě.
Záměr lze z hlediska vlivů na ovzduší považovat za akceptovatelný.
 Vliv na hlukové poměry
Součástí oznámení bylo posouzení akustické situace 20/07/2017 „Modernizace šlechtitelské farmy
pro prasata Nenkovice“ z července 2017 (dále jen „akustická studie“), která byla zpracována
Ing. Martinem Vraným.
Z akustické studie vyplývá, že byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu. Výpočet
se zabýval posouzením hluku při plném provozu nových i stávajících objektů. Zahrnut byl hluk
z provozu jeho nejvýznamnějších stacionárních zdrojů podílejících se na jeho celkových emisích.
Běžně bude akustický výkon zařízení významně nižší, neboť plný výkon ventilátorů se dá
předpokládat jen za extrémně vysokých teplot po několik dní v roce. Tónová složka není dle
dostupných měření i podkladů dodavatelů technologií u žádného ze zařízení přítomna. Celkově lze
předpokládat, že při dodržení navrhované dispozice budou emise hluku ze stacionárních zdrojů
areálu u obytné zástavby přijatelným příspěvkem k celkové hlukové situaci v lokalitě i za
maximálního výkonu. Běžně budou příspěvky o 4-5 dB nižší. Na základě zpracované studie lze
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konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými
normami.
 Vlivy vibrací a záření
Z oznámení vyplývá, že během provozu záměru nebude provozován žádný zdroj významných
vibrací. V rámci záměru nebudou instalovány ani provozovány žádné výkonné zdroje
elektromagnetického záření ani umělého radioaktivního záření.
 Vliv na půdu a horninové prostředí
Záměr je navržen v již realizovaném a provozovaném zemědělském areálu. Pozemky nejsou
součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.
(PUPFL) nedojde.
Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a neovlivňuje nerostné zdroje ani zdroje
přírodní nad rámec obvyklý pro zemědělskou výrobu.
 Vliv na vodu
Záměr je umístěn na místě stávající farmy s vybudovanou dešťovou kanalizací. Kejda je skladována
v zabezpečených jímkách s kontrolním systémem.
Pro zajištění minimalizace nárůstu vod v území bude navržen systém retence dešťových vod přímo
na území farmy. Pro maximalizaci zásaku dešťových vod využije oznamovatel travní porosty okolo
stájí, bude zde vybudován systém zatravněných rigolů pro záchyt vody v území. Systém bude
napojen na stávající dešťovou kanalizaci. Realizací záměru dochází jen k určitému nárůstu
zastřešených ploch oproti stávajícímu stavu s více než dostatečnou kompenzací formou retence.
Kvalita povrchových a podzemních vod bude nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, které by
mohly způsobit masivní kontaminaci tekutými odpady, případně ropnými látkami z vozidel při
havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit. Pro tyto případy bude nutno
aktualizovat havarijní plán. Podlahy stáje musí být vodotěsné, dle platných vodohospodářských
předpisů. Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru nad míru
stávající.
 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Realizací areálu může být dotčena v malém rozsahu stávající fauna a flora v těsné blízkosti stájí.
Jedná se pouze o kulturní trávníky kontaminované nálety ruderálních rostlin.
V rámci provozu objektu budou provedena taková opatření, která povedou ke snižování
přítomnosti myši domácí, potkana, případně hraboše polního ve stájích a rovněž budou provedena
opatření, která zamezí přístupu vrabců a jiných drobných ptáků do stáje. Bude se jednat
o preventivní opatření z důvodu prevence zavlečení nákaz do chovu zvířat.
Amoniak je v nízkých koncentracích přijímán některými rostlinami jako zdroj N, ve vyšších
koncentracích dochází k poškozování rostlin, které se projevuje prosvětlením okrajů listů, později
přecházející do nekrózy, při delším působení dochází k vadnutí a uschnutí listu. V ovzduší nebude
koncentrace škodlivých látek v takové míře, aby poškozovala zeleň v okolí.
Nejbližší lesní porosty jsou dostatečně vzdáleny, negativní dopady na les důsledkem chovu se
nevyskytnou.
Na farmě bude zabezpečován provoz živočišné výroby. Produkce odpadů bude převážně
organického původu. Hnůj bude využíván zpětně na pozemcích zemědělské půdy k hnojivým
účelům. Při dodržení technologické kázně při aplikaci na pozemky nedojde k narušení stávající
úrovně ekosystémů.
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Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani
ohroženy.
Vzhledem k výše uvedenému nelze předpokládat negativní vliv na flóru, faunu a ekosystémy.
 Vliv na krajinu
Výstavbou záměru se zásah do krajiny a tím i do krajinného rázu předpokládá jen v malé míře,
neboť bude dodržen architektonický ráz střediska a okolí. Stavba vzniká v místě stávajících stájí
a uvnitř stávajícího areálu. Moderní vzhled stavby není v rozporu s agrární povahou území, naopak
zemědělská výroba k území patří již mnoho let. Pro potlačení stavby v pohledových vztazích bude
areál ozeleněný. Vliv na krajinu a krajinný ráz lze vyloučit.
 Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z výsledků rozptylové a akustické studie je patrné, že posuzovaný záměr znamená u nejbližší
obytné zástavby akceptovatelnou změnu.
Z oznámení vyplývá, že z hlediska posouzení dopadů provozu záměru na jednotlivé složky životního
prostředí nebyly prokázány žádné výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně
poškodit a lze je v celkovém hodnocení označit za nevýznamné až středně významné. Veškeré
dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou pro dotčené území plně akceptovatelné.
Vzhledem k výše uvedenému nelze předpokládat významný negativní vliv na veřejné zdraví
a životní prostředí.
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnocoval tyto podklady:
1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona vč. příloh
- Stanovisko orgánu ochrany přírody krajského úřadu - č. j. JMK 81831/2017 ze dne
06.06.2017.
- Vyjádření z hlediska územního plánu, Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí
a územního plánování – č. j. OŽPÚP44017/17/252 ze dne 13.07.2017.
2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, jeho příloh, písemných vyjádřeních
dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Krajský úřad zasílá ve smyslu ust. § 7 odst. 6 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále
dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dalším dotčeným subjektům.
Dotčenou obec Nenkovice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 a 3 zákona a § 5 prováděcí
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění
je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Nenkovice o zaslání písemného vyrozumění o dni
vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona doručeno veřejnou
vyhláškou zveřejněnou na úřední desce orgánů Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také
nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1394.
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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
podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí,
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění
podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.
otisk
úředního
razítka

Ing. František Havíř
vedoucí odboru
v z. Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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Rozdělovník
Účastník řízení – oznamovatel vč. obdržených vyjádření:
- Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice
Dotčené územně samosprávné celky:
- Obec Nenkovice, k rukám starosty, Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde
Na vědomí:
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí
1/38, 697 01 Kyjov – DS
- Krajská hygienická
695 27 Hodonín – DS

stanice

Jihomoravského

kraje,

ÚP

Hodonín,

Plucárna

1a,

- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého 174,
612 38 Brno – DS
- Městský úřad Kyjov, odbor stavební úřad, Masarykovo náměstí 1/38, 697 01 Kyjov – DS
- ZEMAS, a.s., Čejč 3, 696 14 Čejč – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Nenkovice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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