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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 EIA“) –
zahájení zjišťovacího řízení záměru „Brdo – dostavba farmy dojnic“ 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 EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii
oznámení podle přílohy č. 4 k zákonu EIA, záměru „Brdo – dostavba farmy dojnic“
podle § 6 odst. 6 zákona EIA a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona EIA.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Stará Paka a Královéhradecký kraj, žádáme
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom,
kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním,
že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
ve smyslu § 6 odst. 7 zákona EIA mohou 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 EIA nejméně
15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA o vyrozumění příslušného
úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném
termínu.
Do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(dle údajů uvedených v oznámení)
Oznamovatelem záměru je společnost AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Revoluční 47,
507 91 Stará Paka.
Záměr se nachází v obci Stará Paka, k.ú. Brdo.
Předmětem záměru je novostavba a modernizace stáje ve stávajícím zemědělském areálu.
Jedná se o výstavbu nové stáje s kapacitou 21 ks telat ve věku 4 – 6 měsíců (4,6 dobytčích
jednotek) a 218 ks jalovic ve věku 7 – 24 měsíců (135, 2 dobytčích jednotek). V rámci
záměru je změněna technologie ve stávající produkční stáji s kapacitou 220 ks dojnic, kde
bude nahrazena stelivová technologie technologií s produkcí kejdy. Součástí záměru
je silážní žlab a plocha pro ustájení telat.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Příloha: kopie oznámení
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Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde (bez oznámení)
2) Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
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 Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
4) Městský úřad Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
5) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Oznamovatel:
AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Revoluční 47. 507 91 Stará Paka (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení)
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
(bez oznámení)
3) Regionální muzeum a galerie, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín (bez oznámení)
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