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Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Odchov kuřic ve středisku Mlékosrby“ 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 zákona
č. 227/2009 Sb. (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 „Odchov kuřic ve středisku
Mlékosrby“ 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 Mlékosrby 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.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Nový Bydžov, 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 (budova Regiocentra Nový pivovar), č. dveří N1.906, p. Poláčková,
tel. 495 817 208.
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Identifikační údaje:
Název: Odchov kuřic ve středisku Mlékosrby
Kapacita (rozsah) záměru: Současná projektovaná kapacita odchovu kuřic je 105 000 ks ve
třech halách. Celková kapacita střediska po realizaci záměru bude 127 000 ks kuřic.
Hala
Hala 1
Hala 2
Hala 3
Celkem

Projektovaná kapacita ve středisku (ks kuřic)
Předpokládaná projektovaná
Současná projektovaná kapacita
kapacita
28 000
50 000
55 000
55 000
22 000
22 000
105 000
127 000

V současné době je hala č. 1 mimo provoz, není v ní instalována žádná technologie, tudíž je
prázdná bez naskladněných kuřic.
Charakter záměru: Záměrem investora je rozšíření kapacity odchovu kuřic v Podniku pro
výrobu vajec v Kosičkách s.r.o. v provozovně Mlékosrby. Pro odchov kuřic se používá
víceetážové technologické zařízení KOVOBEL typ SKK 41, které je určeno pro intenzivní
odchov kuřic v klecích od 1. dne stáří do pohlavní dospělosti. Hlavní části zařízení jsou:
klece, napájecí zařízení, krmné zařízení a zařízení pro odklid trusu. Jednotlivé části
technologie jsou ovládány centrálním ovládacím panelem, který umožňuje plně
automatizovaný provoz. Zavedením této technologie zůstává objekt nezměněn.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Mlékosrby
Katastrální území: Mlékosrby
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: leden 2010
Předpokládaný termín ukončení výstavby: březen 2010
Oznamovatel: Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o., Kosičky 127, 503 65 Kosičky
Závěr:
Záměr „Odchov kuřic ve středisku Mlékosrby“ naplňuje bod 1.5 v kategorii II přílohy č. 1
jako změna záměru podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) 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 „Odchov kuřic ve
středisku Mlékosrby“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován podle zákona.
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Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních
samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky
proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 18.12.2009,
- Královéhradecký kraj, ze dne 30.12.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 28.12.2009,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 04.01.2010.
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. 20 (výpočtový bod č. 4 dle hlukové studie) a RD č.p. 10
(výpočtový bod č. 2 – chráněný venkovní prostor stavby není v hlukové studii zahrnut)
v denní i noční době. Z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat
dle 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.
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
28.12.2009 (čj. hk/47461/2009/2/hok.hk/hr) není směřována do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení.
Krajský úřad z hlediska IPPC upozorňuje na skutečnost, že záměr svým charakterem
a rozsahem naplňuje definici podstatné změny v provozu zařízení dle zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, proto vyžaduje vydání změny
integrovaného povolení v souladu s ust. § 45 odst. 3 tohoto zákona (provozovatel zařízení je
povinen ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení dle ust. § 16 odst. 1
písm. b) zákona o integrované prevenci).
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.
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 „Odchov kuřic ve středisku Mlékosrby“, 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
3

Příloha: kopie obdržených vyjádření + 2 ks oznámení (pro oznamovatele)
Rozdělovník k č.j.: 22355/ZP/2009-Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
2) Obec Mlékosrby, Mlékosrby 51, 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 Mlékosrby, Mlékosrby 51, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
4) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
5) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, 503 41
Hradec Králové
6) MŽP ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o., v zastoupení společností Bohemiaprojekt s.r.o.
Hradec Králové, P. Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ž. p., Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o., Kosičky 127, 503 65 Kosičky
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