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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 zákona č. 227/2009 Sb. (dále jen „zákon“) – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „Odchov kuřic ve středisku Mlékosrby“ zařazeného
v kategorii II, bod 1.5 přílohy č. 1 zákona jako změna záměru podle ust. § 4 odst. 1 písm.
c) 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 „Odchov kuřic ve středisku Mlékosrby“ podle § 6 odst. 6
zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Mlékosrby 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.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Nový Bydžov, 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.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle
zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
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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 (www.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je
také 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. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze
také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, p. Poláčková,
tel. 495 817 208.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je navýšení kapacity odchovu kuřic v Podniku pro výrobu vajec
v Kosičkách s.r.o., v provozovně Mlékosrby. Současná projektovaná kapacita odchovu kuřic
je 28 000 ks v hale č. 1, 55 000 ks v hale č. 2 a 22 000 ks v hale č. 3. Celková projektovaná
kapacita v provozovně Mlékosrby je 105 000 ks kuřic. Investor uvažuje navýšení kapacity
odchovu kuřic v hale č. 1 na 50 000 ks kuřic. Celková projektovaná kapacita v provozovně
Mlékosrby bude činit 127 000 ks kuřic (2 turnusy v roce o této kapacitě).
Pro stávající projektovanou kapacitu odchovu kuřic (105 000 ks) bylo vydáno integrované
povolení (zn. 12956/ZP/2007-Hu-P) v roce 2007. V žádosti o integrované povolení byly
uvedeny projektované kapacity odchovu kuřic v jednotlivých halách, hale č. 1 (28 000 ks
kuřic), v hale č. 2 (55 000 ks kuřic) a v hale č. 3 (22 000 ks kuřic). V současné době je hala
č. 1 mimo provoz, není v ní instalována žádná technologie, tudíž je prázdná bez
naskladněných kuřic. Provozovatel (Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o., středisko
Mlékosrby) povinnost podat na Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádost o změnu
integrovaného povolení na výše uvedené navýšení kapacity na 127 000 ks kuřic.
Zpracovatelé rozptylové, hlukové studie a studie zdravotních rizik uvažovali při svých
hodnoceních tyto vstupní údaje:
- pro současný stav v hale č. 1 nejsou umístěny žádné kuřice (hala č. 1 není v současné době
v provozu), v hale č. 2 je 55 000 ks a v hale č. 3 je 22 000 ks kuřic;
- pro předpokládaný stav v hale č. 1 je počítáno s umístěním 50 000 ks kuřic, v hale č. 2 bude
55 000 ks a v hale č. 3 bude 22 000 ks kuřic.
Posuzovaný záměr bude umístěn v katastrálním území Mlékosrby, obec Mlékosrby. Budou
dotčeny stavební parcely č. 121/3 a 121/4 v katastrálním území Mlékosrby, na těchto
parcelách leží hala č. 1, v níž dochází k umístění modernější technologie, která je předmětem
záměru.
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. Vnitřní
úpravy objektu souvisí s instalací nového technologického zařízení.
Realizace záměru (demontáž původní technologie a montáž nové technologie) bude
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organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat narušení faktorů pohody v nočních hodinách nebude záměr realizován, veškerá přeprava konstrukčních materiálů
a případných odpadů bude uskutečňována pouze v denní době.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná záměrem by dle výpočtů neměla překročit
požadované hygienické limity pro chráněný venkovním prostor a chráněný venkovní prostor
staveb.
Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s běžným provozem plánovaného
záměru vyplývá, že příspěvek míry rizika účinku posuzovaných škodlivin vyvolaný běžným
provozem záměru není významný.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že emise NH3 v současné době i po provedené
rekonstrukci neovlivňují a nebudou ovlivňovat kvalitu ovzduší v okolí tak, aby byla
překračována stanovená hodnota referenční koncentrace pro amoniak.
Chov kuřic by neměl okolí obtěžovat nadměrným zápachem, neboť vypočítané hodnoty
imisních koncentrací NH3 nepřekračují v obytné zástavbě hodnotu čichového prahu.
Vlastní technologie předmětného záměru neprodukuje odpadní vody. Pracovníci podniku
využívají pro hygienické účely stávající sociální zařízení v areálu.
Posuzovaný záměr bude umístěn v katastrálním území Mlékosrby, obec Mlékosrby. Budou
dotčeny stavební parcely č. 121/3 a 121/4 v katastrálním území Mlékosrby, na těchto
parcelách leží hala č. 1, v níž dochází k umístění modernější technologie, která je předmětem
záměru. Celková plocha dotčená záměrem činí 935 m2. Realizací záměru nebudou dotčeny
pozemky s ochranou ZPF ani pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Nerostné zdroje ani dobývací prostory se v dotčeném území nenachází. Změny
hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají.
Nepředpokládá se významný negativní vliv záměru na faunu a flóru, změny v biologické
rozmanitosti a ve struktuře a funkci ekosystémů. Realizace záměru si nevyžádá kácení dřevin
rostoucích mimo les.
Nepředpokládá se negativní vliv ani na lokality soustavy Natura 2000, tedy na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. je přílohou oznámení č. 2).
Hodnocená lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území ani přírodního parku.
Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti
registrovány. Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku. Za významný
krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat řeku Cidlinu.
Lokalitou záměru neprochází žádný prvek územního systému ekologické stability. Z hlediska
regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability leží na území obce
Mlékosrby plochy ÚSES regionálního a nadregionálního významu. Územím obce prochází
nadregionální biokoridor NBK 69. Řeka Cidlina je osou regionálního biokoridoru RBK 1251,
do jižní části katastru obce Mlékosrby zasahuje regionální biocentrum RBC 977 Luhy
u Mlékosrb. Celé území obce leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru NBK 69.
Provozovna pro odchov kuřic je umístěna na východním okraji obce Mlékosrby. Okolní
krajina je součástí intenzivně zemědělsky využívané krajiny (intenzivní agrocenózy). Mimo
obhospodařovaných polí se v okolí záměru nalézají vzrostlé stromy doplňující charakter
krajiny, podél polních cest a komunikací jsou to zvláště liniové prvky. Estetická kvalita
zájmové oblasti již byla narušena výstavbou stávajících hal pro kuřice. Realizací záměru
(montáž nové technologie v hale č. 1) nedojde ke změně vizuálního vnímání výrobní lokality.
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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.
V území řešeného záměru se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě archeologického nálezu během stavebních
prací je stavebník povinen ve smyslu výše uvedeného zákona umožnit záchranný
archeologický výzkum.

v z. Ing Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k č.j.: 22355/ZP/2009-Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
(bez oznámení)
4) Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o., Kosičky 127, 503 65 Kosičky (bez oznámení)

4

