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Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání 

závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Farma pro dojnice 

Kněžnice“ 

 

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 „Farma pro dojnice Kněžnice“ 

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 Kněžnice 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 Jičín, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru 

zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň 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 a SEA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou 

podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Tomášková, 

tel. 495 817 426. 

mailto:ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Farma pro dojnice Kněžnice“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

Identifikační údaje:  

 

Název:  

Farma pro dojnice Kněžnice 

 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Výstavba nové produkční stelivové stáje pro dojnice s kapacitou pro 125 ks dojnic. Součástí 

záměru je i výstavba zastřešených hnojišť, které budou napojeny na stájové objekty a budou 

mít kapacitu pro 6-ti měsíční skladování. 

 

Stávající stav 
Č. stáje Stáj Ustájení Kategorie Kapacita ks Počet DJ 

1 stáj pro skot stelivové dojnice 36 44,04 

stelivové jalovice 6-24 měsíců 26 16,12 

2 stáj pro skot stelivové telata 0-6 měsíců 10 2,20 

celkem    72 59,36 

 

 

Navrhovaný stav 
Č. stáje Stáj Ustájení Kategorie Kapacita ks Počet DJ 

1 stáj pro skot stelivové dojnice - porodna 10 11,40 

stelivové jalovice 6-24 měsíců 90 55,80 

2 stáj pro skot stelivové telata 0-6 měsíců 30 6,60 

3 stáj pro skot stelivové dojnice 125 142,50 

celkem    255 216,30 

 

Rozdíl stávajícího a navrhovaného stavu je 156,90 DJ. 

 

Charakter záměru:  
Charakter stavby: novostavba 

Odvětví: zemědělství, živočišná výroba 

Území pro výstavbu novostavby stáje, hnojišť a jímky se nachází asi 500 m severně od obce 

Kněžnice mimo zastavěnou oblast ve stávající rodinné farmě investora. Jedná se o pozemky 

v ZPF, využívané v současnosti pro pastvu.  

Cílem záměru je rozšířit stávající mléčnou farmu a docílit vyšší efektivity výroby mléka. 

Hlavní součástí záměru je výstavba nové produkční stelivové stáje pro dojnice s kapacitou 

pro 125 ks dojnic. Dojení v této stáji se předpokládá pomocí robotických dojících zařízení. 

Ve stávající stáji, kde jsou ustájeny dojnice a jalovice, budou nadále ustájeny především 
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jalovice a dojnice pouze v době před porodem (bude se jednat o 10 ks dojnic a 90 ks jalovic 

ve věku od 6-ti měsíců). 

Součástí záměru je i výstavba zastřešených hnojišť, které budou napojeny na stájové objekty 

a budou mít kapacitu pro 6-ti měsíční skladování. 

 

Nové stavební objekty farmy pro dojnice vychází ze zásad navrhování zemědělské 

architektury, tj. sklonem střešního pláště, výběrem použitých stavebních materiálů, použitím 

prosvětlovacích a větracích prvků se snažíme docílit maximálního estetického účinku při 

zajištění účelnosti a hospodárnosti stavby. 

Navržená hnojiště SO-02a a SO-02b budou mít obdélníkový půdorys a budou zastřešená. 

Obvodové stěny budou železobetonové monolitické do výšky cca +3,00. Pro zastřešení 

vlnitou střešní krytinou bude na odvodové zdi provedena ocelová konstrukce střechy. Střecha 

bude sedlová se sklonem 20°. 

Navržená skladovací jímka SO-03 bude monolitická betonová kruhová jímka (např. WOLF) 

částečně zapuštěná pod terén. Jímka bude nezastřešená s ochranným oplocením. 

 

Stavba je v projektu členěna na tyto stavební objekty: 

SO - 01 Stáj pro dojnice 

SO - 02a Hnojiště 

SO - 02b Hnojiště 

SO - 03 Skladovací jímka 

SO - 04 Zpevněná plocha 

SO - 05 Rozvody NN 

SO - 06 Splašková kanalizace 

SO - 07 Vodovodní přípojka 

SO - 08 Dešťová kanalizace 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Kněžnice 

Katastrální území: Kněžnice 
 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Předpokládaný termín zahájení stavby: červen 2013. 

Předpokládaný termín ukončení stavby: cca 5 měsíců od zahájení výstavby. 

 

Oznamovatel:  

Pavel Vejnar, Kněžnice 70, 506 01 Jičín 

 

 

 

Závěr: 

Záměr „Farma pro dojnice Kněžnice“ naplňuje bod 1.5 v kategorii 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.  
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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 „Farma 

pro dojnice Kněžnice“ nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených správních úřadů, dotčených 

územně samosprávných celků ani veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému 

oznámení a realizaci vlastního záměru.  

 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

   ze dne 12.12.2012, 

- Královéhradecký kraj, ze dne 17.12.2012, 

- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 18.12.2012, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  

  ze dne 10.12.2012. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá 

z hlediska orgánu ochrany ovzduší, orgánu ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského 

půdního fondu, ochrany vod a z hlediska IPPC ve svém vyjádření ze dne 12.12.2012 

(č.j.: 19304/ZP/2012-Tm, ev.č.:112906/2012/KHK) k oznámení záměru žádné připomínky. 

Z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, krajský úřad ve svém 

vyjádření pouze upozorňuje na skutečnost, že v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je třeba upřednostňovat předávání odpadů 

oprávněným osobám k jejich dalšímu využití před jejich prostým odstraňováním. 

 

Krajský úřad k vyjádření krajského úřadu uvádí následující:  

Krajský úřad nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Orgán veřejné správy 

v oblasti odpadového hospodářství pouze upozorňuje na dodržování ustanovení právních 

předpisů v oblasti odpadového hospodářství.  

 

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 17.12.2012 (č.j.: 19784/KH/2012) nemá 

k oznámení záměru připomínky. 

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém 

vyjádření ze dne 10.12.2012 (č.j.: S-KHSHK 30369/2012/2/HOK.HK/Hr) uvádí, že záměr byl 

posouzen ze všech možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo a nepožaduje, aby záměr byl 

dále posuzován podle zákona.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen 

„ČIŽP - ochrana ovzduší“) ve svém stanovisku ze dne 18.12.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1216716.001/12/KDR) nemá k předloženému oznámení připomínky, pouze 

upozorňuje, že závazné stanovisko z hlediska orgánu ochrany ovzduší k územnímu 

a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle § 11 odst. 3 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydá obecní úřad s rozšířenou působností.  
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Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen 

„ČIŽP – ochrana vod“) ve svém stanovisku ze dne 18.12.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1216716.001/12/KDR) uvádí následující připomínky:  

1. Podlahy, kontaminované manipulační a úložné plochy, jímky (i stávající), prvky 

stájové kanalizace musí být prověřeny zkouškou vodotěsnosti. Zápis o provedené 

zkoušce bude předložen ke kolaudaci stavby. 

2. Zajistit a s vodohospodářským orgánem projednat sledování kvality podzemních vod 

v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu. U jímek, které nejsou vizuálně 

kontrolovatelné nainstalovat automatické kontrolní zařízení pro signalizaci maximální 

provozní hladiny v jímce. 

3. Aktualizovat plán hnojení, rozvozu hnoje a odpadních vod o výstupy z nových objektů 

a předat jej ke schválení dotčeným orgánům. 

4. Uskladňovací nádrž vybavit systémem pro zjištění případných úniků do podzemních 

vod. 

5. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným 

vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém 

technickém stavu. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:  

Připomínka č. 1,2, 4 a 5 vychází z navržených opatření k ochraně vod uvedených v oznámení. 

Připomínka k aktualizaci plánu hnojení, rozvozu hnoje atd. je řešena v textové části oznámení. 

Z textu oznámení je patrné, že pro ochranu povrchových a podzemních vod je nutná 

pravidelná aktualizace plánu hnojení při respektování zvláště chráněných území a jejich 

ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace 

v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů. 

ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, při splnění 

opatřeních navržených k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů 

z hlediska ochrany vod.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství 

(dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 18.12.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1216716.001/12/KDR) upozorňuje na nesprávně použitou legislativu 

a terminologii v oblasti odpadového hospodářství. ČIŽP – odpadové hospodářství upozorňuje, 

že nakládat s nebezpečnými odpady lez pouze na základě souhlasu k nakládání 

s nebezpečnými odpady příslušným orgánem státní správy. ČIŽP – odpadové hospodářství 

doporučuje doplnit výčet opatření navržených k prevenci, vyloučení, snížení, popř. 

kompenzaci nepříznivých vlivů o následující opatření „V rámci žádosti o kolaudaci stavby 

předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob 

jejich využití resp. odstranění.“ 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:  

ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. 

Dle názoru krajského úřadu je podstata navrženého opatření ČIŽP – odpadové hospodářství 

z větší části zahrnuta do opatření navrženého zpracovatelem oznámení viz. Cit.: „dodavatel 

stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 

druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, 

o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude 

vedena odpovídající evidence“. Krajský úřad doporučuje opatření navržené zpracovatelem 

oznámení rozšířit o následující dodatek „a následné doložení vedené evidence o odpadech 

ke kolaudaci stavby“. 
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Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen 

„ČIŽP – ochrana přírody“) ve stanovisku ze dne 18.12.2012 

(č.j.: ČIŽP/45/IPP/1216716.001/12/KDR) uvádí následující připomínky a upozorňění: 

1. ČIŽP – ochrana přírody upozorňuje na ust. § 7, resp. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, týkající se ochrany dřevin 

mimo les. Tyto dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením a jejich kácení je 

možné pouze s povolením orgánu ochrany přírody, není-li zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.  ČIŽP – 

ochrana přírody požaduje, aby k náhradní výsadbě za vykácené dřeviny, byly zvoleny 

geograficky původní stromy a keře.     

2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

nestanovuje pro významné krajinné prvky žádné ochranné pásmo. Pro ochranu 

významných krajinných prvků je rozhodující, zda prováděná činnost bude či nebude 

narušovat jejich obnovu a zda dojde nebo nedojde k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce, nikoli vzdálenost v jaké bude činnost od významného krajinného 

prvku prováděna. 

3. ČIŽP – ochrana přírody požaduje, aby realizací záměru nebyla dotčena přírodní 

památka Cidlinský hřeben a její ochranné pásmo, tj. 50 m od hranice přírodní 

památky. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:  

Dle předloženého oznámení je ke kácení určena skupinka stromu v severovýchodní části nové 

stáje pro dojnice. Ke kompenzaci vykácených stromů dojde novou výsadbou podél vodního 

toku Libuňky na západní straně areálu. Oznámení nespecifikuje umístění ani konkrétní druhy 

náhradní výsadby, bude řešeno v navazujících, správních řízení.  

Západně od navrhovaných staveb se nachází významný krajinný prvek vodní tok Libuňka 

podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V oznámení záměru uvedené ochranné pásmo 8 m, není ochranným pásmem, ale manipulační 

prostorem, kolem vodního toku, který vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpis. Pro ostatní významné vodní toky 

je stanoveno manipulační pásmo 8 m. Manipulační prostor vodního toku nebude záměrem 

dotčen, stejně tak nebude ovlivněna činnost významného krajinného prvku.  

Navrhovaná stavba se nachází cca 100 m o místa dotčeného výstavbou nové stáje. Nedojde 

tak k ovlivnění přírodní památky ani jejího ochranného pásma. 

ČIŽP - ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Jednotlivé 

připomínky a požadavky budou řešeny v navazujících řízení podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany lesa ve stanovisku 

ze dne 18.12.2012 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1216716.001/12/KDR) nemá k předloženému oznámení 

záměru žádné připomínky.  

 

 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

 

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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Příslušný úřad k tomuto dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií 

uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru 

především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného 

stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních 

úřadů a dotčeného územně samosprávného celku a na základě oznámení záměru.  

 

Příslušný úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví 

kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé 

straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, 

tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších 

směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu. 

 

 

I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU 

Rozsah záměru - jedná se o rozšíření stávající mléčné farmy, tj. výstavbu nové produkční stáje 

pro dojnice a výstavbu zastřešených hnojišť. Rozsah záměru odpovídá činnosti, která bude 

v dotčeném území provozována – zvýšení efektivity výroby mléka rodinné farmy. 

Kumulace s ostatními záměry - záměrem je doplnění stávající mléčné farmy o novou stáj 

a nová zastřešená hnojiště. Záměr není ovlivněn jiným záměrem, ani nemá vliv na jiné 

záměry. Jedná se o doplnění stávajícího záměru a využití jeho zázemí. Farma stojí samostatně 

v místní části Paseky, která je tvořena samostatnými hospodářskými statky. 

Využití přírodních zdrojů - se záměrem nejsou spojeny žádné významné nároky na stavební 

materiály ani přírodní zdroje. Stavbou nevznikají nároky na kamenivo, zeminy, štěrkopísky 

ani jiné přírodní zdroje, které by musely být zajišťovány těžbou. Stavební materiály budou 

dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou míchány na stavbě, 

popř. dováženy z betonárky.  

Produkce odpadu - výstavba ani provoz farmy není spojen s významnou produkcí odpadů. 

Většina vznikajících odpadů bude recyklována. U odpadů, které se nedají recyklovat, bude 

využití či zneškodnění odpadů smluvně zajištěno autorizovanými specializovanými 

odbornými firmami.   

Znečišťování a rušivé vlivy - jedná se výstavbu nové moderní stáje, která umožní lepší 

produktivitu práce, zlepší podmínky chovu a ustájení pro dojnice a zvýší se kvalita mléka. 

Po dobu výstavby bude nejbližší dotčené území dočasně omezeno zvýšenou hladinou hluku, 

popř. vibrací z pohybu stavební mechanizace a dopravních prostředků. Záměrem nebude 

docházet ke vzniku jiného znečišťování jednotlivých složek životního prostředí, než které 

vychází ze stávajícího stavu. Realizací záměru nevzniknou jiné rušivé vlivy, než ty které jsou 

spojeny se zemědělkou činností. 

Rizika havárií - z důvodu možné netěsnosti stájových podlah a podlah hnojišť, především 

průsak závadných látek vodám do okolního terénu, budou skladové prostory řešeny v souladu 

s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 308/2000 Sb., resp. vyhlášky č. 476/2000 Sb., 

o skladování a způsobu používání hnojiv a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Podlahy stáje a hnojišť budou opatřeny 

hydroizolací. Pro areál farmy bude zpracován havarijní plán. Jímka a hnojiště budou opatřeny 

kontrolním monitorovacím systémem. Dalším možným rizikem havárie je likvidace zvířat 

z důvodu nakažení a jejich následná manipulace bude probíhat podle zákona o veterinární 

péči. Dalším uvažovaným typ havárie je požár objektů. Jako prevence před vznikem havárie 

bude technologická kázeň, provádění pravidelných kontrol technického stavu jednotlivých 

zařízení a poučení odpovědných pracovníků. 



8 

II. LOKALIZACE ZÁMĚRU 

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy s ohledem na: 

Dosavadní využívání území - pozemky určené pro výstavbu nové stáje a uzavřených hnojišť 

jsou v současné době využívány jako pastviny a částečně jako plocha pro skladování 

mechanizace a krmiva. Obec Kněžnice nemá schválený územní plán. Dle vyjádření č. 44/2012 

Městského úřadu Jičín, Odboru územního plánování a rozvoje města, ze dne 29.11.2012 

(č.j.: MuJc/2012/30216/UP/ŠtP) je záměr v souladu se záměry územního plánování. 

Relativní četnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů - v zájmovém území 

pro rozšíření rodinné farmy se nenachází žádné přírodní zdroje. Realizace záměru nenarušuje 

žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí 

nedojde.  

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:  

a) územní systém ekologické stability krajiny - v širším dotčeném území se nachází prvky 

územního systému ekologické stability, a to regionální a lokální úrovně. Plocha 

zamýšlené stavby není v přímé kolizi ani přímo nesousedí s pozemky, které jsou 

součástí územního systému ekologické stability krajiny. 

b) zvláště chráněná území, soustava NATURA 2000 - záměrem nejsou dotčena 

velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území ani území soustavy NATURA 

2000. Ve vzdálenosti cca 100 m od záměrem dotčených pozemků se nachází přírodní 

památka Cidlinský hřeben, která nebude záměrem dotčena. Vliv záměru na území 

soustavy NATURA 2000 vyloučil krajský úřad stanoviskem ze dne 28.11.2012 

(č.j.: 19458/ZP/2012 - Ns). 

c) území přírodních parků a rezervací - v zájmovém území se nenachází žádný přírodní 

park ani rezervace. 

d) významné krajinné prvky - v zájmovém území se nenachází žádný registrovaný 

významný krajinný prvek podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr není v kolizi ani s žádnými 

významnými krajinnými prvky podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.           

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu - v místě záměru 

se nenachází žádné architektonické ani historické památky, které by mohly být 

provozem záměru a jeho vlivy dotčeny. 

f) území hustě zalidněná - obec Kněžnice leží cca 8 km od Jičína. Rodinná farma leží 

v místní části Paseky. Nenachází se v bezprostřední blízkosti souvislé obytné zástavby 

obce. 

g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) - v dotčeném 

území nejsou evidována poddolovaná území či sesuvné oblasti. Dotčené území není 

územím zatěžovaným nad míru únosného zatížení. Nebyly zde zjištěny extrémní 

poměry, které by mohly mít vliv na realizaci záměru, tj. staré zátěže, skládky 

nebezpečných odpadů. 

 

III. CHARAKTERISTIKÉ ZNAKY MOŽNÉHO DOPADU 

Potenciálně významné vlivy záměru musí zváženy ve vztahu ke kritériím vyjmenovaných 

v bodech 1. a 2., zejména s ohledem na:  

V oznámení byl vyhodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, 

ovzduší, na zdroje a kvalitu vody, hydrologické a hydrogeologické poměry, půdu a horninové 

prostředí, faunu, floru a ekosystémy a další parametry životního prostředí. 

V souvislosti s předkládaným záměrem nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo 

a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře způsobující nadlimitní 
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vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samostatně nebo ve spojení 

s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.  

Posuzovaný zdroj nespadá podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší mezi 

„vyjmenované stacionární zdroje“. 

Záměr nebude způsobovat nadlimitní hladiny hluku. Součástí záměru nejsou žádné významné 

zdroje hluku do venkovního prostoru. Za nový potenciální zdroj hluku lze označit prostor 

dojírny a chlazení mléka, jež budou umístěny uvnitř zděného objektu. Povolené limity 

pro denní dobu 50 dB a 40 dB pro noční dobu nebudou překročeny. 

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Realizace záměru nebude 

mít významný negativní vliv na živočichy ani rostliny.  

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability 

ani s významnými krajinnými prvky. Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými 

územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000). 

Možné vlivy záměru nepřesáhnou hranice České republiky. 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci možných negativních vlivů 

na životní prostředí, jež byla navržena v oznámení, budou zapracovány do dokumentací 

pro navazující správní řízení. 

 

 

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 „Farma pro dojnice Kněžnice“, 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 (pouze pro oznamovatele) 
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Rozdělovník k č.j.: 19304/ZP/2012 - Tm 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde  

2) Obec Kněžnice, Kněžnice 123, 506 01 Jičín 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Obecní úřad Kněžnice, Kněžnice 123, 506 01 Jičín 

4) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 

5) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana 

Černého 370, 503 41 Hradec Králové 

 

Oznamovatel: 

Pavel Vejnar, Kněžnice 70, 506 01 Jičín  

 

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  

 

 


