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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 „Stáj pro dojnice s dojírnou Boharyně“ zařazeného 

v kategorii I, bod 1.7 přílohy č. 1 zákona, jako změna záměru podle § 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 s dojírnou Boharyně“ podle § 6 odst. 6 zákona 

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

 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Boharyně 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. 
 

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

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 
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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 Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

 

Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury 

životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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, p. Černošek, tel. 495 817 188. 

 

 

 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)  

 

Předmětem posuzování podle zákona je výstavba nové stáje pro dojnice, dojírny a jímky 

na kejdu za jižním okrajem areálu chovu dojnic v obci  Boharyně a technologické a kapacitní 

změny ve stávajících stájích.  

 

Název stavby:   Stáj pro dojnice s dojírnou Boharyně  

Kraj:  Královéhradecký  

Obec:  Boharyně 

Katastrální území:  Boharyně 

Pozemek:   parc.č. 73/17, 73/21 - orná půda    

            121/1, 121/3 – zastavěná plocha 

            472/1, 472/8 – ostatní plocha    

Stavebník:   ZS Kratonohy a.s.  

 Kratonohy 111 

 PSČ 503 24  

IČO                                        648 29 421 

Charakter stavby:    novostavba, stavební úpravy 

Odvětví: zemědělství, živočišná výroba 

 

 

Hlavním cílem záměru je modernizovat a zkapacitnit chov dojnic v rámci podniku a využít 

stávající zázemí na tomto středisku, a tím celkově zefektivnit výrobu mléka v rámci podniku. 

Výstavbou nové dojírny a převedením chovu dojnic do bezstelivového technologického 

systému se zvýší produktivita práce, a tím sníží náklady na výrobu mléka. Změnami 

ve stávajících stájích dojde ke zlepšení welfare dojnic. Kapacita stávajícího provozu bude 

navýšena o 152,3 dobytčích jednotek (DJ). 

Území pro výstavbu novostavby stáje pro dojnice se nachází za jižním okrajem stávajícího 

zemědělského areálu, kde jsou v současnosti chovány dojnice, telata a jalovice. V rámci 
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modernizace areálu budou provedeny i změny v kapacitách a využití stávajících stájí. Nová 

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

Dále v rámci nové výstavby bude vybudována nová moderní dojírna a jímka Wolf 

na skladování tekutých statkových hnojiv. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknout 

ucelená moderní farma pro chov dojnic a mladého skotu.   

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 v produkčních stájích ustájeny boxovém 

bezstelivovém systému. Krmení dojnic bude prováděno míchacím krmným vozem směsnou 

krmnou dávkou, rozdílnou pro jednotlivé skupiny dojnic podle užitkovosti a fáze 

reprodukčního cyklu. Zvýšená kubatura stájí a optimální výměna vzduchu, která dostatečně 

odvede výdechové plyny, vlhkost a produkované teplo zajistí vhodné prostředí pro dýchání 

zvířat. Dojení se bude odehrávat v moderní rybinové dojírně, která je šetrná jak pro obsluhu 

(pohyb lidí ve vzpřímené poloze v jámě pro dojiče s optimálním přístupem k vemeni dojnice), 

tak především pro zvířata.  

Odkliz kejdy ze stájových prostor a její následné čerpání probíhá automaticky, zvířata nejsou 

rušena přeháněním do jiných sekcí jako při stelivové technologii. Bezstelivový provoz je sice 

investičně náročnější (vyšší náklady na výstavbu jímek, technologie odklizu kejdy, 

aplikátory), ale provozně levnější. Odpadá především nákladná manipulace se slámou – její 

sběr a svoz do skladů, vybírání ze skladů, stlaní ve stájích, vyhrnování hnoje ze stájí. Sláma 

bude drcena kombajny přímo při sklizni obilovin a pak zaorána. Při správné aplikaci 

dostatečně vyzrálé kejdy dochází k mnohem menším ztrátám dusíku a organických živin, než 

v případě hnoje, a tak se jedná o kvalitní organické hnojivo s velmi příznivým poměrem 

živina/cena (v porovnání s průmyslovými hnojivy).   

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.  

Velikost areálu z hlediska jeho kapacity patří v současné době ke kapacitám středním 

s dostatečnou návazností na zemědělskou půdu. 

Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou popsány 

v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení záměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

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 (bez oznámení) 

2) Obec Boharyně, Boharyně 53, 503 23 Boharyně 
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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 (bez oznámení) 

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 (bez oznámení) 

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 (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 východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové 

    (bez oznámení) 

 

 

 

 


