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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření chovu nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“
zařazeného v kategorii II, bod 1.5 přílohy č. 1 zákona jako změna záměru podle ust. § 4
odst. 1 písm. b) zákona
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, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle
přílohy č. 4 k zákonu, záměru „Rozšíření chovu nosnic v PPVV v Kosičkách, s.r.o.“ podle § 6
odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Kosičky, obec Kosice a Královéhradecký kraj,
žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.)
současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje
(tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona
o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Chlumec nad Cidlinou a Magistrát města Hradec
Králové, žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení 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.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6
odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
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Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle
zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má
možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245
(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.krkralovehradecky.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. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet
do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, Ing.
Poláčková, tel. 495 817 208.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je rozšíření chovu nosnic v Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.
V podniku pro výrobu vajec je šest stávajících hal pro nosnice. Hala V byla rekonstruována
již v minulosti. Investor nyní uvažuje s výstavbou nové haly III. Hala III bude realizací
záměru zdemolována a postavena nová s vyšší kapacitou uskladnění nosnic. V současné době
je projektovaná kapacita ve středisku 155 680 ks nosnic (šest hal). 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.
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.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 19400/ZP/2010-Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana - zde (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)
4) Bohemiaprojekt spol. s r.o., Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
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