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   Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Pavla Tomášková / 426 

   Oddělení EIA a IPPC ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz

 

 

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 „Farma pro dojnice Kněžnice“ zařazeného v kategorii II, 

bod 1.5 přílohy č. 1 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. 3 k zákonu, záměru „Farma pro dojnice Kněžnice“ podle § 6 odst. 6 zákona 

a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Kněžnice 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 § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň 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 Jičín žádáme neprodleně o zveřejnění zahájení 

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. 
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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 

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, 

500 03 Hradec Králové (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 a SEA. 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, 500 03 Hradec Králové č. dveří N1.906, 

p. Tomášková, tel. 495 817 426. 

 

 

 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru) 

 

 

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

je dostavba farmy skotu v obci Kněžnice. 

 Název stavby: Farma pro dojnice Kněžnice 

 Místo stavby: rodinná farma – místní část Paseky 

 Katastrální území: Kněžnice 

 Obecní úřad: Kněžnice 

 Kraj: Královéhradecký 

 Pozemek: p.č. 397/1, p.č. 400/1, p.č. 401/1, p.č. 401/2, p.č. 660/3  

 Stavební úřad: Městský úřad Jičín 

 Stavebník: Pavel Vejnar, Kněžnice 70, 506 01 Jičín, IČO: 64813002 

 Charakter stavby: novostavba 

 Odvětví: zemědělství, živočišná výroba 

Cílem projektu je modernizace stávající rodinné farmy oznamovatele. Na volné ploše severně 

od stávající stáje chce oznamovatel postavit novou stáj pro dojnice ve volné boxové stelivové 

technologii s kapacitou pro 125 ks dojnic s tím, že po jejím dokončení dojde ke změnám 

ve využití stávající stáje. Dojení v této stáji se předpokládá pomocí robotických dojících 

zařízení. 

Ve stávající stáji, kde jsou ustájeny dojnice a jalovice, budou nadále ustájeny především 

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, která budou napojeny na stájové objekty 

a budou mít kapacitu pro 6-ti měsíční skladování. 
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Farma stojí samostatně severně od vlastní obce Kněžnice, v místní části Paseky, která je 

tvořena samostatnými hospodářskými statky, ve kterých již není provozována zemědělská 

prvovýroba. 

Hlavní změna proti stávajícímu stavu chovu dojnic ve dnes využívané stáji spočívá 

v technologii chovu, neboť ve stáji je plánováno nejmodernější robotické dojení krav 

s mnohem vyšší produktivitou práce (normou obsluhy) pracovníků, čímž dojde k podstatnému 

snížení počtu ošetřovatelů, resp. počtu pracovních hodin strávených obsluhou zvířat a tím 

k zlevnění výroby mléka.  

Moderní řešení staveb pro chov mléčného skotu představuje především volné boxové ustájení 

dojnic, umožňující trvalý přístup zvířat ke krmení a k napájení při volném pohybu zvířat 

ve vymezených sekcích. Dojnice budou ustájeny v boxovém systému. Lože lehacích boxů 

bude přistýláno slámou. Hnůj bude ze stájí vyhrnován mobilními prostředky na zastřešená 

hnojiště. 

Krmení dojnic bude prováděno míchacím krmným vozem směsnou krmnou dávkou, rozdílnou 

pro jednotlivé skupiny dojnic podle užitkovosti a fáze reprodukčního cyklu. Dojení se bude 

odehrávat v automatickém robotu, který pracuje zcela samostatně bez přítomnosti obsluhy. 

Zvýšená kubatura stáje a optimální výměna vzduchu, která dostatečně odvede výdechové 

plyny, vlhkost a produkované teplo zajistí vhodné prostředí pro dýchání zvířat. 

Součástí výstavby stáje bude i výstavba zastřešených hnojišť na západní straně objektů. Tímto 

bude zajištěno skladování statkových hnojiv v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany 

vod.  

Velikost stáje z hlediska její kapacity patří v současné době ke kapacitám menším 

s dostatečnou návazností na zemědělskou půdu. 

V případě dostavby farmy skotu v obci Kněžnice se jedná o stavbu uváženě připravovanou, 

situovanou na okraji obce a v dostatečné vzdálenosti od nejbližších obytných objektů 

z hlediska jejich ovlivnění provozem stáje. 

Technologicky se z hlediska chovu skotu jedná o systém odpovídající dnešním nejnovějším 

poznatkům v tomto oboru, který garantuje bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou 

kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare chovaného skotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení  
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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 (bez oznámení) 

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 (bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

1)  MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení) 

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

(bez oznámení) 

3)  Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín (bez 

oznámení) 

 


