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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 „Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci
stávajícího areálu stř. Petrovice“ zařazeného v kategorii II, bod 1.5 přílohy č. 1 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 „Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci
stávajícího areálu stř. Petrovice“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Petrovice 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.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Nový Bydžov, 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.krkralovehradecky.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)
Záměrem je výstavba přístřešku pro odchov mladého skotu ve stávajícím areálu střediska
Petrovice o kapacitě 200 ks. Záměrem je realizace nového objektu určeného pro odchov
mladého skotu jako doplnění stávající stájové kapacity v areálu Petrovice.
Stavba bude realizována ve stávajícím areálu chovu hospodářských zvířat střediska Petrovice
za předpokladu splnění požadavků tzv. „welfare“ ustájení. Záměr navazuje na stávající
objekty zemědělské výroby. Středisko i předkládaný a posuzovaný záměr se nachází
cca 700 m od okraje obce Petrovice. Objekt je navržen v členění na 2 kotce (jeden kotec bude
určen pro odchov mladého skotu od 6 měsíců do 12 měsíců, druhý kotec pro odchov mladého
skotu od 12 měsíců do zabřeznutí, tzn. cca do 15 měsíců).
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Petrovice, k.ú. Petrovice u Nového
Bydžova, na p.p.č. 354/16.
Kapacita střediska před realizací záměru je 1 116,2 DJ. Kapacita střediska po realizaci záměru
bude 1 245,2 DJ.
V době provozu záměru budou zdrojem emisí emise amoniaku a prach ze stelivové slámy,
která bude používaná k podestýlání. Před realizací záměru byla vypočtena produkce amoniaku
22,669 t NH3/rok při započtení celkové produkce amoniaku stávajícího chovu bez snižujících
opatření. Při započtení celkové produkce amoniaku stávajícího chovu se snižujícími
opatřeními byla vypočtena produkce 15,569 t NH3/rok. S realizací záměru byla vypočtena
produkce amoniaku 25,409 t NH3/rok při započtení celkové produkce amoniaku stávajícího
chovu bez snižujících opatření. Při započtení celkové produkce amoniaku se snižujícími
opatřeními byla vypočtena produkce 18,309 t NH3/rok. Záměr zvýší produkci amoniaku
o 2,74 t/rok.
Potřeba vody vyplývá z potřeb zvířat na vodu napájecí a dále na vodu technologickou, která je
třeba pro mytí ustájení. Realizace záměru způsobí navýšení spotřeby o 2 190 m3/rok.
Záměr je zamýšlen na ploše o celkové výměře 764 m2, zábor zemědělské půdy se bude týkat
celého pozemku v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova, na p.p.č. 354/16. Dotčený pozemek je
veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemky určené k plnění funkce lesa
nebudou záměrem dotčeny.
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Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí.
Výstavba nijak nezasáhne do koridoru územního systému ekologické stability. Posuzovaným
záměrem nebudou dotčena žádná biocentra ani biokoridory. V bezprostředním okolí
se nenachází žádný významný krajinný prvek dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr neleží na území velkoplošného
či maloplošného zvláště chráněného území. Záměr neleží na území přírodního parku. V místě
záměru nejsou vymezeny evropsky významné lokality ani ptačí oblasti ve smyslu
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V bezprostřední blízkosti výstavby nenacházejí významné krajinné prvky, zvláště chráněná
území, evropsky významné lokalit, atd.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník k čj.: 7190/ZP/2014 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
4) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
5) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, inspektorát Hradec Králové, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Oznamovatel:
Rolnická a.s. Králíky, zastoupená společností BOHEMIAPROJEKT spol. s r.o., Uhelná
867/1, Hradec Králové (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)
4) Rolnická a.s. Králíky, Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov (bez oznámení)
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