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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 „Stáj pro dojnice 

s dojírnou Boharyně“ 

 

 

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 „Stáj pro dojnice s dojírnou 

Boharyně“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných 

vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl 

vydán závěr zjišťovacího řízení. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Boharyně 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. 

 

Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Nechanice a Magistrát města Hradec Králové, 

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. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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 (na těchto internetových stránkách lze také získat 

elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) 

nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), 

500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz


 

2 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Stáj pro dojnice s dojírnou Boharyně“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: Stáj pro dojnice s dojírnou Boharyně 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

 

Cílem záměru je modernizovat a rozšířit stávající mléčnou farmu, a tím docílit vyšší efektivity 

výroby mléka. Hlavní součástí záměru je výstavba nové produkční bezstelivové stáje 

pro dojnice s kapacitou pro 243 ks dojnic, dojírny a jímky na kejdu. 

 

Navrhovaný stav - celá farma 

Č. 

stáje 

Stáj Ustájení  Kategorie Kategorie Kapacita Prům. 

hmotnost 

Celk.  

hmotnost 

Počet 

DJ 

1 
Stáj dojnic - 

suchostojné 
Dojnice Stlané D 0 0 0 0 

2 
Stáj dojnice - 

produkční 

Dojnice Bezstelivové D 132 570 75240 150.48 

Jalovice 

19-24 

měs. 

Bezstelivové J 88 425 37400 74.8 

3 
Porodna 

dojnic 
Dojnice Stlané D 20 570 11400 22.8 

4 

Individuální 

venkovní 

boudy 

Telata 

mléčná 

výživa 

Stlané Tml 60 75 4500 9 

5 Telata RV 
Telata 3-6 

měs. 
Stlané Trv 120 140 16800 33.6 

6 OMD 
Jalovice 

6-12 měs. 
Stlané J 90 280 25200 50.4 

7 

Novostavba 

stáje pro 

dojnice 

Dojnice Bezstelivové D 243 570 138510 277.02 

Celkem       753   309050 618.1 
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ROZDÍL                                                                                                                   + 152,3 DJ 
  

V rámci modernizace areálu budou provedeny i změny ve stávajících stájích. Obytné zástavbě 

nejbližší stáj č. 1 nebude nadále provozována. Stávající produkční stáj dojnic (č. 2) bude 

rekonstruována na bezstelivovou technologii a budou zde ustájeny dojnice v laktaci (90 ks) 

a dále dojnice v období stání na sucho (42 ks) a vysokobřezí jalovice (88 ks). Dále budou 

upraveny kapacity ostatních stávajících stájí v areálu tak, jak to bude vyhovovat plánovanému 

obratu stáda a plnění současných požadavků na welfare ustájených zvířat. 

Podle vyjádření oznamovatele a zpracovatele oznámení záměru ze dne 25.04.2013 je objekt 

č. 1 (stáj dojnic – suchostojné) na p.p.č. 50/2 v k.ú. Boharyně ve stávajícím stavu využíván 

k chovu dojnic. V navrhovaném stavu uvedeném v oznámení záměru nebude již objekt č. 1 

k chovu hospodářských zvířat využíván. Tento stájový objekt č. 1 byl společnosti 

oznamovatele pronajímán. V současné době je již nájem ukončen a objekt č. 1 je vrácen 

k užívání majiteli (pan Pavlíček Jaroslav, 503 23 Boharyně č.p. 67). Tento objekt č. 1 bude 

majitelem využíván ke skladování strojů a mechanizace. Stájová technologie k chovu dojnic 

je z objektu č. 1 již odstraněna.  

 

 

Charakter záměru:  

Charakter stavby: novostavba, stavební úpravy 

Odvětví: zemědělství, živočišná výroba 

Území pro výstavbu novostavby stáje, dojírny a jímky na kejdu se nachází za jižním okrajem 

stávajícího zemědělského areálu, kde jsou v současnosti chovány dojnice, telata a jalovice. 

V rámci modernizace areálu budou provedeny i změny v kapacitách a využití stávajících stájí. 

Nová stáj bude navazovat na stávající objekty chovu skotu organizačně i technologicky. Jiná 

hospodářská zvířata nejsou v nejbližším okolí posuzovaného záměru chována.  

 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO – 21  Stáj pro dojnice 

SO – 22  Dojírna 

SO – 23  Čerpací jímka I 

SO – 24  Čerpací jímka II 

SO – 25  Skladovací nádrž 

SO – 26  Stáj pro dojnice 

SO – 27  Splašková kanalizace 

Stávající stav - celá farma  

Č. 

stáje 

Stáj Ustájení  Kategorie Kategorie Kapacita Prům. 

hmotnost 

celk. 

hmotnost 

Počet 

DJ 

1 
Stáj dojnic - 

suchostojné 
Dojnice Stlané D 60 570 34200 68.4 

2 
Stáj dojnice - 

produkční 
Dojnice Stlané D 224 570 127680 255.36 

3 
Porodna 

dojnic 
Dojnice Stlané D 65 570 37050 74.1 

4 

Individuální 

venkovní 

boudy 

Telata 

mléčná 

výživa 

Stlané Tml 55 75 4125 8.25 

5 Telata RV 
Telata 3-6  

měs. 
Stlané Trv 70 140 9800 19.6 

6 OMD 
Jalovice 6-

12 měs. 
Stlané J 70 280 19600 39.2 

Celkem       544   232455 464.9 
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SO – 28  Tlaková kanalizace 

SO – 29  Vodovodní přípojka 

SO – 30  Venkovní rozvody NN 

SO – 31  Komunikace 

SO – 32  Oplocení 

 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Boharyně 

Katastrální území: Boharyně 

Pozemky p.č.: 73/17, 73/21 (orná půda), 121/1, 121/3 (zastavěná plocha), 472/1,  

                       472/8 (ostatní plocha) 
 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Vlastní výstavba proběhne v návaznosti na vydání stavebního povolení. Předpoklad zahájení 

je v červnu roku 2014. Doba výstavby je odhadována na cca 5 měsíců. 

 

 

Oznamovatel:  
ZS Kratonohy a.s., Kratonohy 111, 503 24 Kratonohy 

 

 

 

Závěr: 

 

Záměr „Stáj pro dojnice s dojírnou Boharyně“ naplňuje dikci bodu 1.7, kategorie II, přílohy 

č. 1 zákona, jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Ve smyslu ust. § 7 zákona 

bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle 

zákona. 

 

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 „Stáj pro dojnice 

s dojírnou Boharyně“ nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Odůvodnění:  
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- Krajský úřad, dne 22.04.2013, 

- Královéhradecký kraj, dne 19.04.2013, 

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

  dne 29.04.2013, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 30.04.2013, 

- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, dne 02.05.2013, 

- Magistrát města Hradec Králové, dne 06.05.2013, 

- Obec Boharyně, dne 29.4.2013 a 16.05.2013, 

- ZS Kratonohy a.s. (oznamovatel) a Ing. Petr Pantoflíček (zpracovatel oznámení),  

  dne 25.04.2013, 
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V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů vzneseny dílčí 

připomínky k předloženému oznámení záměru. K záměru se vyjádřil také dotčený územní 

samosprávný celek – obec Boharyně. Veřejnost nevznesla námitky proti předloženému 

oznámení a realizaci záměru.  

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“), 

ve stanovisku ze dne 30.04.2013 (čj. ČIŽP/45/IPP/1305679.001/13/KDR) nemá k záměru 

zásadní připomínky.  

Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod a oddělení ochrany lesa nemá k záměru 

připomínky.  

Oddělení odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky, pouze upozorňuje na v textu 

oznámení použité odkazy na neplatnou legislativu a používání pojmů, které platná legislativa 

nespecifikuje.  

Oddělení ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že objekty stájí a jím podobné objekty 

bývají často hnízdištěm vlaštovky obecné, případně jiřičky – v obou případech zvláště 

chráněných živočichů v kategorii ohrožený. V případě výskytu těchto druhů (zejména pak 

hnízdění) na stávajících objektech stájí je nutno respektovat zákonnou ochranu hnízd 

a vyvarovat se jejich poškozování a ničení, stejně tak jako prací v období hnízdění těchto 

druhů ptáků, které by mohly představovat jejich rušení, resp. zásah do přirozeného vývoje 

ptáků. Nelze-li takto postupovat, je nutno žádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku 

ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP uvádí následující:  

ČIŽP nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené 

ve vyjádření ČIŽP nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle 

zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních 

předpisů. K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních 

podle zvláštních právních předpisů. 

 

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále jen „magistrát“), 

ve stanovisku ze dne 06.05.2013, zn. SZ MMHK/071934/2013/ŽP/Čer MMHK/074152/2013, 

k zahájení zjišťovacího řízení z hlediska vodního hospodářství, ochrany zemědělského 

půdního fondu a ochrany ovzduší nemá k záměru zásadní připomínky.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny magistrát v dalších stupních zpracování doporučuje 

doplnit do dokumentace podrobný návrh hustých výsadeb izolačního pásu zeleně po obvodu 

areálu. 

Magistrát z hlediska odpadového hospodářství uplatnil tyto připomínky:  

- investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti 

(demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě 

dle § 12 odst. 3 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 

soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 

znehodnocením, odcizením nebo únikem.  

- doklady o využití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné 

kontrolní prohlídce. 

Krajský úřad k vyjádření magistrátu uvádí následující: 

Magistrát nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené 

ve stanovisku magistrátu nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

podle zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních 

právních předpisů. K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů. 
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Muzeum východních Čech v Hradci Králové (dále jen „muzeum“) upozorňuje ve svém 

vyjádření ze dne 02.05.2013 (čj. 13/00140) na skutečnost, že stavba se nachází v území 

s archeologickými nálezy. Muzeum nemá k záměru žádné námitky, za předpokladu, že 

investor splní podmínky uvedené ve vyjádření muzea. 

Krajský úřad k vyjádření muzea uvádí následující: 

Muzeum nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené 

ve vyjádření muzea nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle 

zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních 

předpisů. K požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních 

právních předpisů. 

 

Obec Boharyně ve svém vyjádření ze dne 29.04.2013 požaduje posouzení intenzity 

případného hluku míchadel a čerpadel vznikajícího při přečerpávání tekutých statkových 

hnojiv a dále žádá o posouzení zabezpečení čerpacích jímek I. a II. a skladovací nádrže 

z hlediska úniku zápachu do okolí (z popisu objektů není zřejmé zejména u skladovací nádrže, 

zda objekty jsou uzavřené).  

Krajský úřad k vyjádření obce Boharyně uvádí následující 

Dotčené správní úřady z hlediska ochrany ovzduší neuplatnily k záměru žádné připomínky 

či požadavky na dopracování nebo další posuzování záměru podle zákona. Bližší podmínky 

provozu záměru budou, včetně podmínek k omezování emisí západu, stanoveny v provozním 

řádu záměru a schváleny v navazujících správních řízeních. 

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

vyjádření ze dne 29.04.2013 (čj. S-KHSHK 8807/2013/2/HOK.HK/Hr) souhlasí z hlediska 

ochrany veřejného zdraví s oznámením záměru a nepožaduje další posuzování podle zákona.  

Obec Boharyně ve vyjádření ze dne 16.05.2013 nepožaduje na základě jednání 

s oznamovatelem (investorem) a poskytnutí upřesňujících informací další posuzování záměru 

podle zákona. 

 

Obec Boharyně ve vyjádření ze dne 16.05.2013 konstatuje, že s investorem projednala jeho 

záměr „Stáj pro dojnice s dojírnou Boharyně“ a na základě jeho upřesňujících informací 

a poskytnutých podkladů nepožaduje další posuzování záměru podle zákona. 

  

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 22.04.2013 (čj. 6854/ZP/2013-Čr, 

eč. 43626/2013/KHK) nemá k záměru z hlediska ochrany ovzduší, veřejné správy v oblasti 

odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, 

ochrany vod a integrované prevence připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle 

zákona.  

 

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 19.04.2013 (čj. 7355/KH/2013) nemá 

k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále 

posuzován podle zákona. 

 

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

vyjádření ze dne 29.04.2013 (čj. S-KHSHK 8807/2013/2/HOK.HK/Hr) souhlasí s oznámením 

záměru a nepožaduje další posuzování podle zákona. 

 

ZS Kratonohy a.s. (oznamovatel) a Ing. Petr Pantoflíček (zpracovatel oznámení) ve svém 

vyjádření ze dne 25.04.2013 upřesnili způsob dalšího využívání objektu č. 1 (stáj dojnic – 

suchostojné) na p.p.č. 50/2 v k.ú. Boharyně s tím, že v navrhovaném stavu uvedeném 

v oznámení záměru nebude již k chovu hospodářských zvířat využíván. Tento stájový objekt 
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č. 1 byl společnosti oznamovatele pronajímán. V současné době je již nájem ukončen a objekt 

č. 1 je vrácen k užívání majiteli (pan Pavlíček Jaroslav, 503 23 Boharyně č.p. 67). Tento 

objekt č. 1 bude majitelem využíván ke skladování strojů a mechanizace. Stájová technologie 

k chovu dojnic je z objektu č. 1 již odstraněna.  

 

 

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda 

a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 

 

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 krajský úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

 

Krajský úřad k tomuto závěru 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 dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.  

 

Krajský 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. 

 

Opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí, jež byla navržena 

v oznámení, budou zapracována do dokumentací pro navazující správní řízení. 

 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

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 „Stáj pro dojnice s dojírnou Boharyně“, 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 
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k čj.: 6854/ZP/2013 - Čr 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

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

    Králové – zde  

2) Obec Boharyně, Boharyně 53, 503 23 Boharyně 

 

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) Obecní úřad Boharyně, Boharyně 53, 503 23 Boharyně  

4) Městský úřad Nechanice, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice  

5) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

6) Magistrát města Hradec Králové, správní odbor, Československé armády 408, 502 00 

    Hradec Králové – k vyvěšení na úřední desce  

7) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, inspektorát Hradec Králové, Jana 

    Černého 370, 503 41 Hradec Králové 

 

Oznamovatel: 

ZS Kratonohy a.s., Kratonohy 111, 503 24 Kratonohy  

 

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  

3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové 

 

 


