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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 k záměru „MODERNIZACE FARMY NOSNIC OPOČNO“ 

zařazeného v kategorii I, bod 1.7 přílohy č. 1 zákona jako změna záměru podle ust. § 4 

odst. 1 písm. a) 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 „MODERNIZACE FARMY NOSNIC OPOČNO“ podle § 6 

odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 

zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Opočno 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 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 Dobruška, 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. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 

odst. 7 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 rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může oznámení nahradit 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování. 

V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit  
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tuto dokumentaci. Žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky 

a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 4 

k zákonu.  

 

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.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, 500 03 Hradec Králové, 

č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183. 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

(dle údajů uvedených v oznámení) 

 

Oznamovatelem je společnost SEVAPOR, s.r.o., Náměstí Bratří Jandusů 33/32, 104 00 

Praha 10 – Uhříněves. 

Záměr se nachází ve městě Opočno, k.ú. Opočno pod Orlickými horami. 

Předmětem záměru je následující změna chovu drůbeže: 

Současný stav farmy: 

Číslo objektu Kategorie  
Kapacita chovu 

(ks) 
Technologie chovu 

Dobytčí 

jednotky 

(DJ) 

Hala 1 výkrm brojlerů 18 750  podestýlka 30 

Hala 2 výkrm brojlerů 18 750  podestýlka 30 

Hala 3 výkrm brojlerů 18 750  podestýlka 30 

Hala 4 výkrm brojlerů 18 750  podestýlka 30 

Celkem  75 000   120 

 

Nově navrhovaný stav farmy: 

Číslo objektu Kategorie 
Kapacita chovu 

(ks) 
Technologie chovu 

Dobytčí 

jednotky 

(DJ) 

Hala 1 chov nosnic 18 000   klecová technologie 54 

Hala 2 chov nosnic 18 000   klecová technologie 54 

Hala 3 chov nosnic 18 000   klecová technologie 54 

Hala 4 chov nosnic 18 000   klecová technologie 54 

Hala 5 chov nosnic 40 000 klecová technologie 120 

Celkem  112 000   336 
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Areál v minulosti sloužil pro chov brojlerů na podestýlce s celkovou kapacitou 4 x 18 750 ks.  

V současné době se připravuje celková rekonstrukce areálu s výhledovou možností přístavby 

jedné nové haly. Plánovaná změna záměru počítá s celkovou rekonstrukcí haly č. 1 - 4 

s osazením moderních klecových technologií pro chov nosnic. Také výhledově budovaná hala 

č. 5 bude sloužit, stejně jako haly 1 - 4, pro chov nosnic v moderních klecových 

technologiích. Rekonstrukcí celého areálu dojde k nárůstu počtu chovaných kusů (přechod 

z brojlerů na nosnice) z původních 75 000 ks brojlerů na navrhovaných 112 000 ks nosnic. 

V blízkém okolí se nenachází obdobný provoz, který by mohl být v kumulaci s posuzovaným 

záměrem. Obsluhu a provoz nových stájí si investor zajistí s vlastními zaměstnanci.  

 

 

 

 

     V zastoupení Ing. Tomáš Morávek 

 

 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

Rozdělovník: 3997/ZP/2013 - Po   

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde (bez oznámení) 

2) Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

    Králové 

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

3) Městský úřad Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno 

4) Městský úřad Dobruška, náměstí F. L. Věka 11, 5187 01 Dobruška 

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

    Černého 370, 503 41 Hradec Králové 

   

Oznamovatel: 

SEVAPOR, s.r.o., Náměstí Bratří Jandusů 33/32, 104 00 Praha 10 – Uhříněves 

(bez oznámení) 

 

Na vědomí: 

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

     na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC) 

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) 


