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Stanovisko

 k návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovec

podle § 10g a 10i 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“) vydané Krajským úřadem Plzeňského 
kraje, odborem životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně 
příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. d) zákona.

I. Identifikační údaje:

Název koncepce:  Návrh Změny č. 1 územního plánu Bukovec

Charakter a rozsah koncepce:

Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce Bukovec o rozloze 584 ha. 
Řešené území tvoří pouze 1 katastrální území Bukovec u Horšovského Týna, ve 
kterém se nachází sídlo Bukovec, chatová osada a solitérní zemědělský areál. Návrh 
změny vymezuje pět nových zastavitelných ploch, a to pro zemědělskou výrobu a 
skladování a pro plochy izolační zeleně. Plochy pro zemědělskou výrobu a skladování  
jsou z části určeny k umístění zemědělských staveb a stáje v rámci řešení stávajícího 
zemědělského areálu a jeho rozšíření. Stávající areál je prostorově plně využit a při 
zachování návaznosti na současný provoz nelze zvolit jinou alternativu, než 
v nezbytné míře zabrat zemědělský půdní fond. V rámci zmírnění dopadů jsou 
navrženy plochy izolační zeleně. Ve změně č.1 návrhu územního plánu nově 
vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:

stavba 
č. Název Typ plochy p.p.č. Poznámka

   1.    stáj pro krávy plochy výroby a skladování 
- zemědělské (VZ), orná 
půda

1289/2
1290/21 nová stavba

   2.    silážní žlaby plochy výroby a skladování 
- zemědělské (VZ), orná 
půda

1290/18, 19, 
21 nová stavba
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   3. plocha pro 
uskladnění vaků

plochy výroby a skladování 
- zemědělské (VZ), část 
orná půda

1290/6 nová stavba

   4. sklad a garáže plochy výroby a skladování 
- zemědělské (VZ) 1290/6, 26 nová stavba

   5. nástavba 
služebního bytu

plochy bydlení (BO), 
zastavěná plocha st. 77 nástavba bez 

vlivu

   6. skladovací plocha plochy výroby a skladování 
- zemědělské (VZ), nádvoří 1290/2, 28 nová stavba

   7. silážní žlab
plochy výroby a skladování 
- zemědělské (VZ), ostatní 
plocha

91/2, 8, 24, 25 nová stavba

   8. kejdová jímka plochy výroby a skladování 
- zemědělské (VZ), orná 
půda

1290/28 nová stavba

Umístění území řešeného koncepcí:
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - jih
Obec: Bukovec
k.ú.: Bukovec u Horšovského Týna

II. Průběh vyhodnocení
Návrh zadání územního plánu
Na základě předložené žádosti ze dne 13. 2. 2020, o vydání stanoviska k záměru 
Změny č. 1 územního plánu Bukovec, zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
krajský úřad jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle ust. § 10 i odst. 2 
zákona uplatnil ve svém stanovisku požadavek na zpracování vlivů Změny č. 1 
územního plánu Bukovec na životní prostředí (tzv. SEA). Krajský úřad jako dotčený 
úřad k posuzování vlivů na životní prostředí posoudil uvedený záměr a přitom zjišťoval, 
zda a v jakém rozsahu může uvedený záměr vážně ovlivnit životní prostředí a 
obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr 
a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální 
vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. Předmětem koncepce jsou takové změny, 
které svým charakterem zakládají rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v 
příloze č. 1 k zákonu. Předložená koncepce obsahuje dílčí změnu, která spočívá v 
záměru (nová stáj pro 150 ks dojných krav), dále dojde k rozšíření plochy výroby a 
skladování. Změna vzhledem k umístění a velikosti představuje nezbytnost posouzení 
vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
V předloženém návrhu ÚP jsou navržené plochy, ve kterých nelze vyloučit ovlivnění 
zdraví obyvatel z hlediska pachu, hluku a emisí z automobilové dopravy. Dalším 
negativním vlivem na faunu a floru je zastavění dosud volných ploch. Krajský úřad 
doporučil se zaměřit na vyhodnocení vlivů změn funkčního využití navrhovaných ploch 
z hlediska prostorového uspořádání, vlivů na předměty ochrany přírody a krajiny, 
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zemědělský půdní fond, krajinný ráz a vodohospodářské poměry. Vyhodnocení má 
komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně plánovací 
dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES, území chráněná ve 
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Dále požaduje 
vyhodnotit, za jakých podmínek jsou tyto vlivy přípustné, případně navrhnout 
kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat. 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny vydal k návrhu zadání stanovisko, 
dle kterého vyloučil významný vliv koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblast (území soustavy Natura 2000).

Návrh změny územního plánu a veřejné projednání návrhu změny, průběh 
vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
Krajský úřad obdržel od MěÚ Stod, Odbor výstavby, oznámení o zahájení řízení o 
vydání návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovec, zkráceným postupem, včetně 
posouzení vlivu Změny č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území a oznámení 
data konání veřejného projednání podle ust. § 55b) odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Součástí návrhu bylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Bukovec. 
Předložené vyhodnocení SEA, bylo zpracované Ing. Vladimírem Křivkou, Jablonského 
37, 326 00 Plzeň, který je dle § 19 cit. zákona, držitelem autorizace MŽP pro 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dne 11. 8. 2021 obdržel krajský úřad v souladu s ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb. 
podklady pro vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu 
Bukovec na životní prostředí ve fázi návrhu, a podle ust. § 50 odst. 5 stavebního 
zákona, stanoviska dotčených orgánů a námitky a připomínky uplatněné po veřejném 
jednání změny územního plánu.
K návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovec byla uplatněna následující stanoviska:
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru uplatňuje požadavek respektovat území z hlediska 
povolování druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.. Vymezené 
území je nutné zapracovat do textové části návrhu územního plánu – odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu je nutné zapracovat poznámku: „Celé správní území je 
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb“. K navrženým dílčím změnám Změny č. 1 územního plánu Bukovec nemá 
připomínek, navrhované funkční využití dílčích změn nenaruší veřejný zájem na 
zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského vydal souhlasné 
stanovisko ke změně územního plánu.
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor správy majetku sděluje, že v lokalitě 
Územního plánu Bukovec se nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve 
smyslu § 175, odst. 1 stavebního zákona.
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj uvádí, že plocha 
N11-ZI je v kolizi se zakrytou částí stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího 
zařízení (HOZ) Malý Malahov. Výsadba nad zakrytými HOZ je nepřípustná. 
Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí, jakožto věcně příslušný 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí s návrhem Změny č. 1 ÚP 
Bukovec.
. 

III. Hodnocení koncepce

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovec na životní prostředí je 
zpracováno v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 
Návrh Změny č. 1 územního plánu Bukovec nebyl zpracován ve variantách. Řešené 
rozvojové plochy jsou navrženy pouze v jediné územní variantě. Za tzv. nulovou 
variantu lze považovat platný Územní plán Bukovec. 
Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro optimální 
budoucí rozvoj řešeného území při respektování veškerých jeho hodnot, zejména 
přírodních, kulturních a historických. Schválená změna územního plánu obce by měla 
být zárukou, že rozvoj zejména zemědělských staveb a výroby bude v souladu se 
zájmy udržitelného rozvoje území. Vzhledem k tomu, že v předmětné lokalitě již 
probíhá zemědělská výroba je koncepční a logické upřednostnit rozvoj ve stávající 
lokalitě.
Zpracovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) vyhodnotil zjištěné i 
předpokládané kladné a záporné vlivy posuzovaného návrhu změny č. 1 územního 
plánu na obyvatelstvo, veřejné zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, flóru, půdu, 
horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví a krajinu. 
Jednotlivé složky životního prostředí, u kterých nelze vyloučit předpoklad možnosti 
významného ovlivnění uplatněním územního plánu, obsahuje následující tabulka:

Složka životního prostředí Charakteristika životního prostředí 
potenciálně ovlivnitelná realizací změny 
v ÚP 

Voda Míra znečištění povrchových a 
podzemních vod 
Změny odtokových poměrů 

Ovzduší a klima Míra znečištění ovzduší 
Příroda a krajina Stav přírodních a přírodě blízkých 

biotopů 
Stav fauny a flóry 
Stav VKP, krajinný ráz, prostupnost 
krajiny (ÚSES) 

Veřejné zdraví obyvatelstva Kvalita ovzduší 
Hluková situace a vibrace 

Hmotný majetek a kulturní památky Stav kulturních památek 



5/9

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366

Hlavním cílem návrhu změny funkčního využití plochy v územním plánu je vytvoření 
podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území obce Bukovec a zemědělské farmy. 
Předmětem návrhu změny ÚP Bukovec je několik objektů, buď v areálu nebo v 
blízkosti zemědělského areálu. Potenciálně nejvýznamnějšími vlivy realizace změny 
funkční plochy v ÚP Bukovec jsou:
- lokální zásahy do krajinného rázu, 
- mírně negativní ovlivnění kvality ovzduší 
- zábor ZPF
- rozvoj území bude vyžadovat zvýšení odběru vod a zvýšení produkce odpadních 
splaškových vod 

Půda 
Návrh změny č. 1 představuje zábor 1,805 ha půdy III., IV. a V. třídy ochrany. Na 
nejcenn ě jších p ů dách není vymezena žádná zastavitelná plocha. Veškeré p ř
edpokládané zábory jsou spojeny s rozší ř ením zem ě d ě lské výroby. Z celkového 
záboru činí plochy izolační zeleně 0,192 ha, přičemž tyto jsou plošně kompenzovány 
redukcí záboru ZPF vymezené stávající plochy pro izolační zeleň o 0,5 ha. Změna č.1 
ÚP neuvažuje s novými zábory PUPFL. Nepředpokládá se jiný významný vliv na půdu.

Vlivy na vody 

Zpevnění ploch v území může způsobit nepatrné snížení retenční schopnosti krajiny. 
V průběhu výstavby je nutno dodržovat správné zásady organizace výstavby, provozní 
a bezpečnostní předpisy a zabránit úniku závadných látek z používaných nákladních 
vozidel a stavebních mechanismů. 
Provoz záměru bude veden na vodohospodářsky zabezpečených plochách takovým 
způsobem, aby nemohly být ovlivněny okolní podzemní ani povrchové vody. 
Dešťová voda z nezpevněných ploch je vsakována přímo do podloží v území. 
Bude prověřena vydatnost stávající studny pro zabezpečení vody pro navrženou 
novou stáj.

Vlivy na horninové prostředí

Horninové prostředí či území se sesuvy a svahovými deformacemi ani přírodní zdroje 
nebudou v rámci realizace a provozu záměru dotčeny.

Vlivy na ovzduší, klima

Stávající stav ovzduší předložená Změna č. 1 ÚP Bukovec a provoz vozidel s ní 
spojený zásadně neovlivní. Mírné navýšení dopravy, lze očekávat při realizaci 
výstavby a samotného provozu záměru v předmětném území. Možný výskyt znečištění 
z pojezdu vozidel po komunikacích při výstavbě lze eliminovat vhodnou organizací a 
opatřeními. Navýšení prašnosti při manipulaci se stavebním materiálem bude 
lokalizováno na staveniště záměru. 
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Realizace záměru bude představovat zdroj znečišťování ovzduší, a to vývinem TZL či 
pachovým vjemem. Dodržení technologické kázně za využití potřebných opatření 
zabezpečí minimální vliv na okolní ovzduší, zejména v obydlené oblasti. 
Realizace a následné provozování záměru se na klimatických charakteristikách širšího 
okolí neprojeví.

Vlivy na krajinu a kulturní dědictví
Předmětné plochy nezasahují do území s ochranou krajinného rázu (přírodní park) ani 
do území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu. 
Realizace záměru nezasahuje do vymezených prvků ÚSES. Jiné ekosystémy v okolí 
záměru nebudou ovlivněny. Rozšířený zemědělský areál bude v předepsané míře 
obklopen vzrostlou zelení, což bude mít pozitivní vliv psychologický a estetický, 
vylepšení mikroklima v území, umožní zachycování prachu, tvorbu kyslíku a dalších 
látek, pohlcování škodlivých plynů, tlumení hluku a vibrací. 
Krajinný ráz v širším území nebude navrhovaným rozšířením záměru ovlivněn.

Předmětné území nezasahuje do žádné památkové zóny, záměr neovlivní stavby ani 
kulturně architektonické památky.

Vlivy na lidské zdraví a obyvatelstvo 

Faktory, které by mohly ovlivnit zdraví obyvatel, představují pach, hluk a emise z 
automobilové dopravy a mechanizace spojené s realizací i s provozem záměru Změny 
č. 1 územního plánu Bukovec. 
Realizace a provoz záměru s sebou logicky nese potřebu nákladní, individuální osobní 
automobilové dopravy a pohyb motorových vozidel zajišťující dovoz krmiva, odvoz 
hnoje, zvířat a pod.. Emise z dopravy představují převážně škodliviny z výfukových 
plynů. Zatížení dopravní sítě vyvolává pravidelný dovoz krmiva ke stáji, nárazově bude 
dováženo stelivo a odvážen hnůj ke hnojení. Dále dochází k manipulaci se zvířaty 
(odvážení), cestám dalšího personálu, veterináře a podobně. K významnému navýšení 
intenzity dopravy nedojde. Dopravu je možno považovat za nevýznamný vliv. 
Při provozování živočišné výroby vznikají rozkladem organické hmoty látky, které 
způsobují znečišťování ovzduší. Z těchto látek je nejvýznamnější vznik amoniaku, v 
menších množstvích pak vzniká i sirovodík, pachové látky a oxid uhličitý. Emise mohou 
v zásadě ovlivňovat pouze ovzduší v nejbližším okolí stájového objektu, který budou 
zmírněny navrženou izolační zelení areálu. V době výstavby zvýšená prašnost a hluk 
budou soustředěny pouze na časově omezené období a do těsného sousedství 
stavby, zástavba bude oddělena izolační zelení ve směru k obytné zástavbě obce. 
Rozšíření činnosti vzhledem k svému charakteru, se nezmění a nepovažuje se za 
významný.
Ochrana obyvatel (veřejného zdraví) bude zajištěna standardními prostředky 
v územním a stavebním řízení.

Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, floru

Vliv zastavitelných ploch na ekologickou stabilitu území bude spíše méně významný, 
neboť navržené zastavitelné plochy jsou navrženy převážně v bezprostřední 
návaznosti na stávající zástavbu a jedná se většinou o plochy s navrženým poměrně 
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nízkým koeficientem zastavění. Celkově bude mít návrh změny ÚP spíše nevýznamný 
vliv na ekologickou stabilitu. Nejvýznamnějším negativním vlivem na faunu a flóru je 
zastavění dosud volných ploch, který je akceptovatelný.

Charakteristiky vlivů na životní prostředí, které by mohly být uplatněním změny 
územního plánu významně ovlivněny:

Změna územního plánu vykazuje v předmětném území potenciální mírný negativní vliv 
na přírodní a krajině estetickou složku životního prostředí. 
V blízkém okolí předmětného území se nenachází stejný ani podobný provoz, s kterým 
by mohlo docházet k synergickým a kumulativním vlivům. Nejbližší plocha pro výrobu 
a skladování – průmysl je v takové vzdálenosti, že nedojde k synergickým a 
kumulativním vlivům. 
V blízké lokalitě předmětného území lze předpokládat sekundární krátkodobý vliv na 
kvalitu ovzduší. 
Synergické a kumulativní vlivy lze očekávat v kvalitě ovzduší v okolí příjezdových 
komunikací způsobené součtem dopravy na předmětné území a ostatní dopravou. 
Nedojde k výraznému navýšení dopravy a tím i množství emisí oproti současnosti. 
Nedojde k zaznamenatelné změně na místní imisní situaci vlivem rozšíření stávajícího 
zemědělského areálu.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Bukovec respektuje relevantní cíle ochrany 
životního prostředí na vnitrostátní úrovni. Návrh je také v souladu se strategickými 
dokumenty kraje a republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a energetické 
bezpečnosti.

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací 
dokumentace) 
Na základě „návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bukovec“, vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu na životní prostředí a po posouzení vyjádření dotčených územně 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a po společném projednání krajský 
úřad jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu 
ustanovení § 10g a § 10i uvedeného zákona: 

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bukovec

a stanoví následující požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné 
dopady realizace Změny č. 1 územního plánu Bukovec na životní prostředí a veřejné 
zdraví:

- Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s 
postupem výstavby, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 
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- Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo v 
daném území nebo jeho blízkém okolí. 

- Přizpůsobit budoucí zástavbu zejména v exponovaných polohách ochraně 
místního krajinného rázu. Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně 
významných krajinných dominant podrobit hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

- Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině používat autochtonní druhy 
a vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

- Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění podrobit zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Odůvodnění: 
Změna nemění zastavěné území. Změnou se nenavrhuje nová zastavitelná plocha na 
úkor nezastavitelného území. Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje 
cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Změna funkčního využití 
pozemků v katastrálním území Bukovec ze zemědělské půdy na VZ (plochy výroby a 
skladování - zemědělské (VZ)) nevyvolává zásadní změny v současných parametrech 
složek životního prostředí. Změna č.1 ÚP je situována mimo evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje. Při hodnocení vlivů na životní 
prostředí nebyly identifikovány žádné návrhové plochy, které by mohly významněji 
negativně ovlivnit zvláště chráněná území přírody, evropsky významné lokality, ptačí 
oblasti a jiné chráněné složky území. 
Návrhové plochy vymezené návrhem změny č. 1 územního plánu byly podrobeny 
hodnocení možných vlivů na složky životního prostředí, hmotné statky a obyvatelstvo 
a lidské zdraví. Při tomto hodnocení nebyly identifikovány žádné návrhy, které by s 
ohledem na jejich významné vlivy bylo nutné označit jako nepřípustné. 
Z procesu vyhodnocení vlivů předložené změny územně plánovací dokumentace na 
jednotlivé složky životního prostředí a vzhledem k současnému a výhledovému stavu 
jednotlivých složek životního prostředí lze konstatovat, že nejsou navrhovány plochy, 
u kterých by bylo možné očekávat významné negativní vlivy na životní prostředí. 
S ohledem na závěry SEA vyhodnocení, tak lze konstatovat, že nebyly identifikovány 
žádné návrhové plochy, které by mohly významně negativně ovlivnit zdraví obyvatel, 
zvláště chráněná území přírody, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a jiné 
chráněné složky území. 
Případný vliv jednotlivých dílčích záměrů bude potřeba vyhodnotit v následných 
správních řízeních ve fázích přípravy záměru. 

Krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora – 
oznamovatele záměru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto 
zákona, upravujících posuzování vlivů na životní prostředí, pokud budou tyto záměry 
naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následujících řízeních dle 
zvláštních právních předpisů.

Zohlednění tohoto stanoviska ve změně územního plánu je třeba řádně okomentovat 
v jejím odůvodnění v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 
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Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky odkazující na plnění 
zákonných povinností, popř. podmínky, které již byly do návrhu územního plánu 
prokazatelně zapracovány, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska. 
Schvalující orgán je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h zákona. 

Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není závazným 
stanoviskem ani rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Toto 
stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. 
Obec Bukovec žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění tohoto stanoviska 
na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 
16 odst. 3 citovaného zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska na 
úřední desce v nejkratším možném termínu.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC + EIA
podepsáno elektronicky

Obdrží na vědomí se žádostí o zveřejnění: 
Obec Bukovec, Bukovec 33, 345 62 Bukovec

Potvrzení o zveřejnění (provede OÚ Bukovec a Plzeňský kraj) 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
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