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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 „Stáj pro dojnice Bílý Újezd“ 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. 3 k zákonu, záměru „Stáj pro dojnice Bílý Újezd“ podle § 6 odst. 6 zákona
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Bílý Újezd 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 Rychnov nad Kněžnou, 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.
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.
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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 (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, 500 03 Hradec Králové
č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Předmětem záměru je výstavba nové stáje pro dojnice na východním okraji areálu chovu
dojnic v obci Bílý Újezd o kapacitě 152,9 dobytčích jednotek. Hlavním cílem záměru je
soustředit chov dojnic v rámci podniku do jednoho střediska a využít stávající zázemí
na tomto středisku (rybinovou dojírnu) a tím celkově zefektivnit výrobu mléka v rámci celého
podniku. Stávající stáje budou využívány beze změn, pouze bude rozšířena plocha pro telata
v období mléčné výživy.
Místo výstavby na východním okraji areálu, bylo vybráno především z důvodů návaznosti
na stávající stáj a dojírnu. Místo výstavby je i souladu s územním plánem obce, neboť se jedná
o rozvojovou plochu pro rozšíření areálu.
Nedaleko od střediska je i skladové centrum objemných krmiv a zpevněné hnojiště, čímž
dojde ke snížení dopravních nákladů při přepravě těchto surovin. Denní dovoz objemných
krmiv a odvoz chlévské mrvy ze střediska bude uskutečňován mimo obytnou zástavbu obce.
V okolí se nachází dostatek vhodných zemědělských ploch, které budou při provozu
využívány jednak pro produkci kvalitního krmiva, jakož i budou využívány pro aplikaci
vyprodukovaných statkových hnojiv.
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 jsou ve stávajících stájích a stejně tak budou i v nové stáji,
ustájeny boxovém stelivovém systému. Lože lehacích boxů je přistýláno slámou. Zvýšená
kubatura stájí a optimální výměna vzduchu, která dostatečně odvede výdechové plyny,
vlhkost a produkované teplo zajistí vhodné prostředí pro dýchání zvířat. Hnůj je ze stájí
vyhrnován mobilními prostředky na zastřešené hnojné koncovky a odvážen na zpevněné
hnojiště mimo vlastní areál.
Krmení dojnic je prováděno míchacím krmným vozem směsnou krmnou dávkou, rozdílnou
pro jednotlivé skupiny dojnic podle užitkovosti a fáze reprodukčního cyklu.
Dojení se provádí ve stávající rybinové dojírně, která má dostatečnou průchodnost i pro vyšší
počet dojených krav. Velikost areálu z hlediska jeho kapacity patří v současné době
ke kapacitám středním s dostatečnou návazností na zemědělskou půdu.
Při provozování areálu chovu dojnic bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž
hlučnost je dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor nakladače, traktoru nebo jiné
2

zemědělské techniky. Větrání stájí je zajištěno přirozeným prouděním vzduchu střešními
a bočním štěrbinami.
Oznamovatelem je společnost Zeas Podorlicko a.s., Trnov 99, 517 33 Trnov.
Záměr se nachází obci Bílý Újezd, k.ú. Bílý Újezd.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník: 21139/ZP/2012 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Bílý Újezd, Bílý Újezd 42, 518 01 Bílý Újezd
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 Bílý Újezd, Bílý Újezd 42, 518 01 Bílý Újezd
4) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Oznamovatel:
Zeas Podorlicko a.s., Trnov 99, 517 33 Trnov (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) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou (bez oznámení)
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