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Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení k záměru „Svídnice úpravy střediska chovu
dojnic“ 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“)
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 „Svídnice úpravy střediska
chovu dojnic“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr
zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Svídnice 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.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, žádáme neprodleně
o zveřejnění závěru 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.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), 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, č. dveří N1.906, 500 03 Hradec Králové, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Svídnice úpravy střediska chovu dojnic“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název:
Svídnice úpravy střediska chovu dojnic
Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající stav
Stáj
1
2
4
5
6

Název objektu
Stáj dojnic
Stáj dojnic
Venkovní boudy
OMD
Výkrmna prasat

Ustájení
Kategorie
dojnice
stlané
dojnice
stlané
telata MV
stlané
jalovice 19-24 měsíců
stlané
prasata výkrm
bezstelivové

Celkem

Ustájovací
kapacita
120
210
80
330
1000

Průměrná
hmotnost kg
570
570
75
425
65

1740

Počet
DJ
136,8
239,4
12
280,5
130
798,7

Navrhovaný stav
Stáj
1
2
3
4
5
6

Název objektu
Stáj dojnic
Stáj dojnic
Stáj dojnic
Venkovní boudy
OMD
Výkrmna prasat
Celkem

Ustájení
dojnice - porodna
dojnice - produkční
dojnice - produkční
telata MV
dojnice suchostojné
jalovice 7-24 měsíců
prasata výkrm

Kategorie
stlané
bezstelivové
bezstelivové
stlané
stlané
stlané
bezstelivové

Ustájovací
kapacita
50
445
75
100
50
150
1000
1870

Průměrná
hmotnost kg
570
570
570
75
570
310
65

Počet
DJ
57
507,3
85,5
15
57
93
130
944,8

Charakter záměru:
Předmětem záměru je rozšíření stávající mléčné farmy v obci Svídnice. Jedná se o výstavbu
dvou nových produkčních bezstelivových stájí pro dojnice. Část stávající stáje bude vystavěna
na stelivovou porodnu dojnic. Dojnice ve fázi stání na sucho budou ustájeny na části stávající
stáje odchovu mladého dobytka. Dále bude postaven nový objekt dojírny s mléčnicí
a zázemím.
Dojnice budou v produkčních stájích ustájeny ve volném boxovém bezstelivovém ustájení
s tím, že lehací boxy budou kryty gumovou lehací matrací. Dojnice budou ustájeny volně
ve skupinách v závislosti na fázi reprodukčního cyklu a užitkovosti. Pro telata v období
mléčné výživy je navrženo stelivové ustájení v individuálních venkovních boudách.
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Krmení dojnic bude zajištěno z krmných stolů, na které bude krmivo zakládáno mobilním
krmným vozem. Do krmiště budou krávy vstupovat průchody mezi boxovými loži. Zakládání
krmiva bude prováděno míchacím krmným vozem taženým traktorem. Ve směsné krmné
dávce bude kromě objemového krmiva (siláž, senáž, seno) obsaženo i krmivo jadrné. Krmiště
na straně žlabu je zakončeno předpožlabnicovým stupínkem, který zamezuje kálení do žlabu.
Napájení zvířat je řešeno vyhřívanými napájecími žlaby v dostatečném počtu v každém kotci.
Stlaní, odkliz hnoje a kejdy – v produkčních sekcích se stlaní neprovádí – krávy jsou ustájeny
na měkkých matracích v lehacích boxech. Odkliz kejdy z pohybových chodeb a krmišť
je prováděn automaticky stabilním technologickým zařízením (kejdové lopaty). Odkliz
chlévské mrvy z krmiště a leháren stlaných stájí se bude provádět dle potřeby mobilními
prostředky na hnojnou koncovku stájí.
Prosvětlení a odvětrání stájí – nové stáje budou řešeny jako volné, v maximální míře otevřené
vzdušné stáje. Nad bočními stěnami ve výšce 0,6 m budou osazeny svinovací ventilační
plachty. Prosvětlení stáje bude zajištěno pomocí částečně průhledné krytiny objektu
a zářivkovými tělesy.
Dojnice budou dojeny v nové rybinové dojírně 2 x 14 stání, která bude postavena jako
samostatný objekt.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO-01Stáj pro dojnice I.
SO-02 Dojírna
SO-03 Porodna
SO-04 Stáj pro dojnice II.
SO-05 Čerpací jímka
SO-07 Manipulační plochy
SO-08 Přípojka vody
SO-09 Tlaková kanalizace
SO-10 Dešťová kanalizace
SO-11 Venkovní rozvody NN
SO-12 Požární nádrž
SO-13 Nádrž na kejdu
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Svídnice
Katastrální území: Svídnice
Pozemky: st.parc. č. 98/1, st. 102, st. 115, st. 118, 388/1, 388/7, 388/8, 388/14, 388/29,
388/42, 388/43, 376/49, 376/50, 376/16.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Termín zahájení: červenec 2014
Termín dokončení: prosinec 2014
Oznamovatel:
ZOPOS Přestavlky a.s., Krchleby 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Závěr:
Záměr „Svídnice úpravy střediska chovu dojnic“ 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.
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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 „Svídnice úpravy
střediska chovu dojnic“ nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Oznámení záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 10.04.2014. Informace o oznámení
záměru byla na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněna dne 17.04.2014.
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků
a ze strany veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci
vlastního záměru. Ze strany dotčených správních úřadů byly vzneseny připomínky
k oznámení záměru od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec
Králové, které jsou uvedeny níže v textu.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 06.05.2014, č.j. 4361/ZP/2014 – Po, ev.č. 45703/2014/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 25.04.2014, č.j.: 4956/KH/2014,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 30.03.2014, č.j. S-KHSHK 09478/2014/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 29.04.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1321120.002/14/KDR.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 06.05.2014, č.j. 4361/ZP/2014 – Po, ev.č. 45703/2014/KHK nemá z hlediska
orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu,
z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a ochrany vod
k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 30.03.2014, č.j. S-KHSHK 09478/2014/2/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem
a nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
ovzduší, ochrany lesa a ochrany vod, ve svém stanovisku ze dne 29.04.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1321120.002/14/KDR nemá zásadní námitky k předloženému oznámení
a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového
hospodářství,
ve
svém
stanovisku
ze
dne
29.04.2014,
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č.j.: ČIŽP/45/IPP/1321120.002/14/KDR upozorňuje na platnou legislativu na úseku
odpadového hospodářství.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“) ve svém stanovisku, ze dne 29.04.2014,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1321120.002/14/KDR požaduje před zahájením realizace záměru provedení
monitoringu výskytu hnízd ptáků v místě záměru a podle zjištěných výsledků pak následné
respektování § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), v případě výskytu zvláště chráněných
živočichů pak respektování ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:
ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Doporučení a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
ale do navazujících správních řízení. K tomuto bude přihlédnuto v navazujících správních
řízeních podle zvláštních právních předpisů.
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.
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Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Svídnice úpravy střediska chovu dojnic“, 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

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)
Rozdělovník: 4361/ZP/2013 - Po
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Obec Svídnice 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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 Svídnice 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí
4) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
5) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, inspektorát Hradec Králové, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Oznamovatel:
ZOPOS Přestavlky a.s., Krchleby 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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
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