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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“) – zveřejnění 

posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Modernizace farmy nosnic 

Opočno“ na životní prostředí 

 

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 posudku 

na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Modernizace farmy nosnic Opočno“ na životní 

prostředí, jehož zpracování krajský úřad smluvně zajistil podle § 9 odst. 1 zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Opočno a Královéhradecký kraj, žádáme 

ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde 

je možné do posudku nahlížet, na úředních deskách. 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 krajskému úřadu v nejkratším 

možném termínu. 

 

K posudku jsou veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní 

samosprávné celky oprávněny ve smyslu § 9 odst. 8 zákona zaslat Krajskému úřadu 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, písemné 

vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce 

dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). 
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Do posudku lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury 

životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Případné dotazy, další informace k záměru a možnost 

nahlížet do posudku lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova 

Regiocentra Nový pivovar), 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, 

tel. 495 817 183. 

 

 

 

 

 

 

z p. Ing. Martina Poláková 

       odborná referentka na úseku posuzování  

vlivů na životní prostředí 

 

 

Příloha: posudek 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde (bez přílohy) 

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: 

Z & B Trading s.r.o., U Bulhara 1655, 110 00 Praha  

 

Na vědomí: 

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

     na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC) 

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

    (bez přílohy) 

3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov   

    nad Kněžnou (bez přílohy) 

4) Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí (bez přílohy) 

 

 

 


