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Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření chovu nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“
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“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Rozšíření chovu nosnic
v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Kosičky, obec Kosice a Královéhradecký kraj,
žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Chlumec nad Cidlinou a Magistrát města Hradec
Králové, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu
o dni vyvěšení této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství
– Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní
prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této
písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, č. dveří N1.906, Ing. Poláčková, tel. 495 817 208.
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Rozšíření chovu nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název: Rozšíření chovu nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.
Kapacita (rozsah) záměru: V podniku pro výrobu vajec je šest stávajících hal pro nosnice.
V současné době je projektovaná kapacita ve středisku 155 680 ks nosnic. Celková
projektovaná kapacita ve středisku v Kosičkách bude po realizaci záměru 196 000 ks nosnic.
Záměr předpokládá zvýšení projektované kapacity v hale V ze současných 55 680 kusů na
58 000 kusů nosnic a demolici a následnou výstavbu haly III, čímž dojde k navýšení její
stávající projektované kapacity 20 000 kusů na 58 000 kusů nosnic. V halách I, II, IV a VI
zůstane projektovaná kapacita nezměněná, a to 20 000 kusů v každé hale.
Charakter záměru: Záměrem investora je rozšíření chovu nosnic v Podniku pro výrobu vajec
v Kosičkách, s.r.o. Zvýšení kapacity v hale V si nevyžádá žádné konstrukční úpravy. V nově
vybudované hale III bude instalována technologie Big Dutchman. U každé podélné stěny
budou 2 řady pětietážové klecové technologie a mezi nimi pak 4 řady šestietážové technologie
typu EV 1500-EU-60. Technologie je vybavena nosným rámem s hřady, hnízdem, popelištěm
a našlápnou lištou doplněnou o brusný pás z karbidu křemíku sloužící ke zkracování drápů.
Popeliště je tvořeno světlou plastovou rohoží a bude zásobováno automaticky pomocí trubky
se spirálou. Jako materiál popeliště bude použito krmivo, které odebírají spirály přímo ze
zásobovacích sloupů krmného systému. Krmivo je rozváděno pomocí řetězu ve žlábku, který
má dovnitř zahnuté okraje, zamezující jeho ztrátám. Vzhledem k větší šířce klecí je jako
krmného prostoru využito i žlábku instalovaného na trubce sloužící pro dopravu materiálu
popeliště. Hnízdo je vybaveno závěsem, který zaručuje slepicím při snášce klid a šero.
Podlaha hnízda je vybavena tmavou plastovou rohoží, která ve spojení se závěsem zaručí, že
většina snesených vajec bude právě v hnízdu. Hřady jsou vyrobeny z hladkých kovových
trubek, na jednu nosnici připadne 15 cm dlouhý hřad.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Kosičky, Kosice
Katastrální území: Kosičky, Kosice
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru v hale III: 2011
Předpokládaný termín ukončení realizace záměru v hale III: 2012
Předpokládaný termín zahájení provozu s navýšenou kapacitou v hale V: 2010
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Oznamovatel: Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., Kosičky 127
Závěr:
Záměr „Rozšíření chovu nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1
písm. b) zákona jako změna záměru k bodu 1.7 v kategorii I 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Rozšíření chovu
nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Krajská hygienická
stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Česká inspekce životního
prostředí, OI Hradec Králové, Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí)
vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky
nevznesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost se k záměru
nevyjádřila.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 19.10.2010,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 26.10.2010,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 01.11.2010,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 01.11.2010,
- Královéhradecký kraj, ze dne 20.10.2010.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí
s oznámením záměru za předpokladu, že před zahájením užívání stavby bude provedeno
měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze stacionárních zdrojů v chráněném
venkovním prostoru staveb RD č.p. 61 v k.ú. Kosice, RD č.p. 44 a č.p. 107 v k.ú. Kosičky
v denní i noční době.
Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové uvádí následující:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové nepožaduje,
aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka uvedená ve vyjádření ze dne
26.10.2010 (hk/35774/2010/2/hok.hk/hr) není směřována do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší požaduje
stanovit ve změně integrovaného povolení zkušební provoz, během kterého bude možné
vyhodnotit emise pachových látek a v případě stížností obyvatel na obtěžování zápachem (bez
ohledu na to, zda byla naplněna definice překročení přípustné míry obtěžování zápachem)
vyžadovat účinná technická nebo organizační opatření k omezení emisí pachových látek.
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Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení
ochrany ovzduší, uvádí následující:
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek uvedený ve stanovisku ze
dne 01.11.2010 (ČIŽP/45/IPP/1015921.001/10/KDR) není směřován do procesu posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících správních řízení, a to do změny
integrovaného povolení, které bude probíhat v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod požaduje splnit
následující:
Všechny podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky (i stávající) a všechny
prvky stájové kanalizace prověřit zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu
předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle platné ČSN.
Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu
projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou vizuálně
kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro signalizaci
dosažení maximální provozní hladiny v jímce.
Aktualizovat plán hnojení, rozvozu hnoje a odpadních vod o výstupy z nového areálu,
při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem s přihlédnutím
k zásadám aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento plán předat
ke schválení dotčeným orgánům.
Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám včasným
vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém
technickém stavu.
Skladování a manipulaci s látkami závadnými vodám zabezpečit dle platné legislativy.
Plnit opatření navržená z hlediska ochrany vod uvedená v kapitole D.IV. předloženého
oznámení.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení
ochrany vod, uvádí následující:
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod nepožaduje,
aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené ve stanovisku ze dne
01.11.2010 (ČIŽP/45/IPP/1015921.001/10/KDR) nejsou směřovány do procesu posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení, případně tyto požadavky
vyplývají z platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody doporučuje
provést výsadbu dřevin v zemědělském areálu, s cílem pohledového rozčlenění a odclonění
rozměrných staveb.
Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení
ochrany přírody, uvádí následující:
V oznámení (str. 58) je uvedeno, že nová hala pro nosnice (hala III) je navrhována
v prostorech existujících staveb v areálu podniku pro výrobu vajec. Nejbližší okolní krajina
tohoto podniku má charakter ploch zemědělsky obhospodařovaných. Mimo
obhospodařovaných polí se v okolí záměru nalézají vzrostlé stromy doplňující charakter
krajiny, a to zvláště podél liniových prvků - podél polních cest a komunikací. Okolí areálu
tvoří zkulturněná, člověkem přeměněná krajina. Zvláště chráněná území, území přírodních
parků, významné krajinné prvky a kulturní dominanty se v místě záměru ani v bližším okolí
4

nevyskytují. Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena výstavbou stávajících hal pro
nosnice. Realizací záměru (výstavba 1 nové haly namísto 1 haly původní) nedojde k výrazné
změně vizuálního vnímání výrobní lokality. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá
významné negativní ovlivnění krajinného rázu. Během provozu záměru se nepředpokládají
negativní vlivy na funkční a rekreační využití okolní krajiny. Negativní vliv stavby na
estetickou a přírodní hodnotu krajiny je lokálního charakteru.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení uvedené ve stanovisku
ze dne 01.11.2010 (ČIŽP/45/IPP/1015921.001/10/KDR) není směřováno do procesu
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny
požaduje v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout přiměřené opatření, které aspoň
částečně sníží nepříznivý účinek prachu, hluk a zápachu (např. realizace alespoň 20 m
širokého kompaktního pásu zeleně ve skladbě stálezelených a rychle rostoucích listnatých
dřevin s hustým keřovým podrostem).
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí,
ochrany přírody a krajiny, uvádí následující:
V oznámení (str. 58) je uvedeno, že nová hala pro nosnice (hala III) je navrhována
v prostorech existujících staveb v areálu podniku pro výrobu vajec. Nejbližší okolní krajina
tohoto podniku má charakter ploch zemědělsky obhospodařovaných. Mimo
obhospodařovaných polí se v okolí záměru nalézají vzrostlé stromy doplňující charakter
krajiny, a to zvláště podél liniových prvků - podél polních cest a komunikací. Okolí areálu
tvoří zkulturněná, člověkem přeměněná krajina. Zvláště chráněná území, území přírodních
parků, významné krajinné prvky a kulturní dominanty se v místě záměru ani v bližším okolí
nevyskytují. Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena výstavbou stávajících hal pro
nosnice. Realizací záměru (výstavba 1 nové haly namísto 1 haly původní) nedojde k výrazné
změně vizuálního vnímání výrobní lokality. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá
významné negativní ovlivnění krajinného rázu. Během provozu záměru se nepředpokládají
negativní vlivy na funkční a rekreační využití okolní krajiny. Negativní vliv stavby na
estetickou a přírodní hodnotu krajiny je lokálního charakteru.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek uvedený ve stanovisku ze
dne 01.11.2010 (SZ MMHK/180221/2010/ŽP/Čer) není směřován do procesu posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství uplatnilo
následující připomínky:
Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební
činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné
osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu
s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před
předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo
únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech –
zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.
Doklady o využití nebo předání odpadů oprávněným osobám budou na požádání
předloženy při kolaudačním řízení.
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S odpady z provozní činnosti bude nakládáno dle platné legislativy odpadového
hospodářství. Upozornění na povinnost původců odpadů dle § 39 zákona o odpadech.
Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí,
odpadové hospodářství, uvádí následující:
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství
nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené ve stanovisku ze
dne 01.11.2010 (SZ MMHK/180221/2010/ŽP/Čer) nejsou směřovány do procesu posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících správních řízení a vyplývají
z platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
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.
K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto
v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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 „Rozšíření chovu nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“, 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
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k č.j.: 19400/ZP/2010-Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky
3) Obec Kosice, Kosice 66, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, PO BOX 9, 501 01
Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky
4) Obecní úřad Kosice, Kosice 66, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
5) Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
6) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
7) 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 EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Bohemiaprojekt spol. s r.o., Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové
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