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Dnc ]7,5]t]15 lryla na Vlěstský úřail 1-1ustopečc ritlručena Vaše stÍžnost na nekonátri 0rlboru
žii;otníhopťostředí vlěstského rrrarlr_r potažnro ing. llanzlička ve r'ěci předání spisrr
rrdr.rllacínilt tlrgrinu a vyz_.,,til,ti všech účastníktik podrini r,_1,iátli'ení k ptliianénrtt Clc'lvolánÍ.
tilhtl ilťlvtlilr_t.iscnl si nccha! přcriložit kc iiilrtirrrle spis v,crlcnr r tiirnti l,čci- liter! i:'ťlii 5i
cluklar-lrrč prrrsllttlr;r,t1l a drlspčl _iser.t k rráslctlLriíe írr: z,iištčrlíill.
/_

\,'ašc ttclr.oliirrr prtlti [_isllesctti o za.slitvclli řiz.crli i,..i. \1lill 1173Lii_i;-]]t) ze dnc l0.J.](;l-í
lr1,,1o dortrčeno nii fulčst.ský úřarl ["lusttipeče eirrc ]].-l,]{)i-§.
Dne 27._í,]L)l5 br,la rrtr rněstský ťrřacl 1-1Ltsttlpečt, tit}ťtlčťnastížrti:sti'přecirnčt.ttÉ,r'čcl,
,]{)._-i,]t}l5
ii,rlal iVlěslskú ťrřlti i-lirsLtrpeče. $dbur živr:tnílro;rroslřcclí Veř,-'irluir vylrlilŠku
l)ne
\j_vrllzttnteni r.r podanctrl r;ti,-tllatlí_ kterLi lr1-1ir rt:zeslirna dotčcnýrir ťrčastníkttnr(Rostisllr'.'

sptllcčenstr,o Velkó Nčnlčiec.}iortclrrri spoiečerr.str,o Křepicc. i.csy ť'cski'
rcpubliitr,. s.p." I,1ri,rr.icc Kriilr:vJj, r;;.i ilicr_lirí ,.i.,sk1 x rr,rč.štní(\1čtI lir:stopcčc. v-lĎstl,s V.'lktl
Ni,nlčicc. i)l'l Křepicc. lrlci', Židlllch,_rvicc} li lrznjtlt-ier-ií vcie.inr.rLt ,,v}:liiškor,t.5rrLtčilsrlčh1,1
tiotčctri rpi_sor,! rnatcriál z_aslan Krujshťrrttr ťtřiidir Ji|r.'lr]]()lavskóh{l krajc k prtlsILttiLtratti.
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j'tiLrli; tltčir]l}ůslldOšl{r k nl:i,r.tšctri ..\ tiIi t;r,ist" ii ,r_lilitlliit č. 50{)i]Oii4 Sh. vc znčnínrlvci.
§prírrní ř;iti. zc j{rilliv prltct;l,ttík1 ("tcllrorti zi.,trit,liilti !]11),\třer.lí Viěst,skéhrl ťrřatlrr llttsltlpcčc
1.

višc itl,c,_icttihi,l
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V tonrto pro.icdnáni stížrrtlsti.iscrrl sc nczalrl r ll tlstttltlírtri ;_iilcŽ.ittlstttli r.ltltČenúlrtrsPist-t
tÝkajicinri sc t"izrráni lrrxitb;, ._Nttl,ri l)vťrr" Ke spirLt se r,t,átitrt ptr,jchti prtrjetlnáIri Kra.iskýnt
ťrřatlt,m .lilronttlravskéhtr kr:rjc. t)lc z_.iištčrtÝclt skLrtcčttostí dťrlc rtlzhoclntt O ZPractlrirteli rt

upatřeníc[r k řádrrénru rlokorrčeni přcrlrrieltrrélrt_r spistt r,,c r,čei uznáttí htlrritll1'-.NtlvÝ l)r-'ttr".

Ptlučcní:rv-lai-li stěž_tlvatei z_a t(). ž_ťsližtttlsl. kt*rttu ;lodlll u příslrršnélrosprťtvttíllu orgántt.
rlchylrr řárlrrč l1řízerra. nlťržcptlž_írdirt rratlříz.ertý spritvtrí tlrgútt. n§r, přešetřil zprisob rvřízení
stiž_nqsti (}\ i7_5 oclst. 7 zítltrtna č. )()0i2(X)4 lib, Spriivrrí řr'ltl) Naclříz-ctrÝtrr správnínl t.rrgánerrr
jc Krajský úiarj Jihorrrttrayskéhcr kraie. Žcrotíltovo ntitrtčstíj,15. L]rrro.
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Rostislav Jones- NovÝ Dvťrr č.9(}. ó9l 65 Křepice
j/5, Brrro
Krajský úřad Jihrlmoiavskéhtl kraje. Odbror životníhopťO§třťLlí. Žerotínovo nám.
lng, |vliroslav Hanzliček. Odbor životniho prostředi. wtlěstský ťrřarJ Flustopeče
Osobni spis ing. Vliroslava Hanzlíčka. (}K1'. lvlěl j 1-1ustopeče

