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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr 

„Rozšířený chov nosnic – Kosičky“

          ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO   ŘÍZENÍ

podle § 7 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“)

Identifikační údaje: 

Název: Rozšířený chov nosnic - Kosičky

Kapacita (rozsah) záměru: 
Počet nosnic
Průměrný současný počet slepic:       120 000 ks/rok
Průměrný navrhovaný počet slepic v nové hale:         55 680 ks/rok
Předpokládaný počet slepic:       155 680 ks/rok

Přepočítávací koeficient dobytčí jednotky (DJ) na kus pro drůbež je 0,0026: (údaj převzat 
z vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění)
Průměrný současný počet slepic: 120 000 * 0,0026 = 312 DJ
Průměrný navrhovaný počet slepic v nové hale:   55 680 * 0,0026 = 145 DJ
Předpokládaný počet slepic: 155 680 * 0,0026 = 405 DJ
Rozdíl DJ předpokládaného stavu oproti stávajícímu (nynějších 6 hal):
155 680 – 120 000 = 35 680 ks nosnic
405 - 312 = 93 DJ
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Charakter záměru: 
Záměrem investora je rozšíření chovu nosnic v Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. 
V současné době je v podniku 6 hal, z nichž při realizaci záměru bude jedna stávající hala 
zdemolována a místo ní bude postavena hala nová s vyšší kapacitou. Ve stávajících 6 halách 
je nyní 120 000 ks nosnic. Po realizaci záměru zůstanou ve stávajících halách stávající počty 
nosnic, tj. v každé hale 20 000 ks. V nově vybudované hale bude počet nosnic 55 680 ks. 
Celková kapacita střediska tedy nově bude 155 680 ks nosnic. Počet hal se po realizaci 
záměru oproti současnému stavu nezmění.

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Kosičky a Kosice
Katastrální území: Kosičky a Kosice

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: rok 2009
Předpokládaný termín dokončení a provoz záměru: rok 2011

Oznamovatel: Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.

Závěr:
Záměr „Rozšířený chov nosnic - Kosičky“ naplňuje dikci bodu 1.5. kategorie II, přílohy 
č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je 
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní 
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Rozšířený chov 
nosnic - Kosičky“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude 
posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

ze dne 19. 11. 2008,
- Muzeum východních Čech, ze dne 26. 11. 2008,
- Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, ze dne 2. 12. 2008
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 2. 12. 2008,
- Děti země – Plzeň (občanské sdružení), ze dne 3. 12. 2008
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 4. 12. 2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

ze dne 4. 12. 2008,

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Krajská veterinární 
správa pro Královéhradecký kraj, Magistrát města Hradec Králové) a veřejnosti (občanské 
sdružení Děti země – Plzeň) vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. 
Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému oznámení 
a realizaci záměru. 
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Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření požaduje do 
části C. II. 6 Krajina doplnit hodnocení vlivu stavby – činnosti na možné snížení nebo změnu 
krajinného rázu, dle ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí,
uvádí následující:
Záměrem investora je vybudovat novou halu chovu nosnic. Stávající hala (o rozměrech 80 x 
13 m) bude nahrazena novou přízemní halou o rozměrech 76,5 x 24,3 m (výška haly v hřebenu 
bude asi 7,4 m, u stěny asi 3,7 m). Zpracovatel oznámení v bodě B. III. 5. Doplňující údaje 
a v bodě D. I. 8. Vlivy na krajinu z hlediska možného vlivu na krajinný ráz uvádí, že vzhledem 
k charakteru záměru se nepředpokládá významné negativní ovlivnění krajinného rázu. 
Krajský úřad k těmto skutečnostem přihlédl při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj ve svém vyjádření (chybně uvedeno 
podle § 6 odst. 4) konstatuje, že zahájení zjišťovacího řízení bere na vědomí a doporučuje dále 
záměr posuzovat podle zákona z důvodu plánovaného zvýšení počtu chovaných nosnic 
v lokalitě a s ohledem na skutečnosti uvedené v závěru rozptylové studie ve výše uvedené 
dokumentaci. 
Krajský úřad k vyjádření Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj (dále „KVS“)
uvádí následující:
Krajskému úřadu není z vyjádření KVS (obecné a nekonkrétní) zcela zřejmé, jaké 
„skutečnosti“ uvedené v závěru rozptylové studie jsou pro KVS důvodem k dalšímu 
posuzování záměru. V tomto kontextu krajský úřad dále uvádí, že zpracovatel oznámení 
v bodě 9. Závěr rozptylové studie konstatuje, že z výsledků rozptylové studie vyplývá, že emise 
amoniaku po provedené rekonstrukci nebudou ovlivňovat kvalitu ovzduší v okolí tak, aby byla 
překračována stanovená hodnota referenční koncentrace pro amoniak a že chov nosnic by 
neměl okolí obtěžovat nadměrným zápachem, protože vypočítané hodnoty imisních 
koncentrací amoniaku nepřekračují v obytné zástavbě hodnotu čichového prahu. 

Občanské sdružení Děti země – Plzeň ve svém vyjádření vzneslo následující připomínky 
k oznámení: 

1. oznámení vyhodnocuje pouze jedinou technologickou variantu z hlediska životních 
podmínek chovu nosnic,

2. oznámení neobsahuje údaje o plánu evakuace zvířat,
3. oznámení neuvádí informace o nakládání s exkrementy

a navrhlo záměr posuzovat podle zákona.

Krajský úřad k vyjádření občanského sdružení Děti země – Plzeň uvádí následující:
Navržené rozměrové charakteristiky klecového ustájení i technologie chovu, které jsou stejné 
jak pro novou halu, tak i pro haly stávající, patří mezi nejlepší dostupné techniky 
a technologie (BAT) chovu drůbeže (viz referenční dokument BREF) a jsou v souladu 
s vyhláškou č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Z hlediska 
nakládání s exkrementy krajský úřad konstatuje, že provozovatel je povinen s nimi nakládat 
dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, popř. v souladu se zákonem č. 185/2001Sb, 
o odpadech a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
a provádějícími i souvisejícími předpisy. Krajský úřad přihlédl k těmto skutečnostem při 
vydání závěru zjišťovacího řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve 
správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů 
k záměru „Rozšířený chov nosnic - Kosičky“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona 
žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

     Dr. Ing. Richard Veselý       
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

Rozdělovník k čj.: 18474/ZP/2008

Dotčené územní samosprávné celky: 
1) Královéhradecký kraj – zde 
2) Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky
3) Obec Kosice, Kosice 66, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Dotčené správní úřady:
1) Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec 

nad Cidlinou
2) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 
3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 

500 02 Hradec Králové
4) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

Habrmanova 19/9, 501 01 Hradec Králové
5) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Hradec Králové, 

Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové

Oznamovatel:
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., Kosičky 127, 503 65 Kosičky 

Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové 
4) Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34 150 00 Praha 5 – Smíchov 
5) Česká společnost ornitologická, Východočeská pobočka ČSO při VČ muzeu Pardubice, 

Zámek č. 2, 530 02 Pardubice 
6) Děti země – Plzeň, Barrandova 16, 326 00 Plzeň
7) Bohemiaprojekt, s.r.o., Uhelná 867, 500 02 Hradec Králové




