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Sdělení o ukončení posuzování záměru „Bystřice – farma pro chov dojnic“
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)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s ustanovením § 23
odst. 2 zákona, sděluje informaci o ukončení posuzování záměru „Bystřice – farma pro chov
dojnic“ zařazeného v kategorii II, bodu 69, přílohy č. 1 zákona.
Posuzování záměru je ukončováno na základě žádosti oznamovatele, kterou krajský úřad
obdržel dne 11.11.2019.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Bystřice a Královéhradecký kraj, žádáme
o zveřejnění informace o ukončení posuzování na úředních deskách. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky o písemné
vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu (tj. krajskému úřadu)
v nejkratším možném termínu.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr),
kód záměru HKK945, nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Tomková, tel. 495 817 674.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Rozdělovník k č. j. KUKHK-29966/ZP/2019
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde,
2) Obec Bystřice, Bystřice 111, 507 23 Libáň.
Dotčené orgány:
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 Bystřice, Bystřice 111, 507 23 Libáň,
4) Městský úřad Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno,
5) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín,
6) Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové.
Oznamovatel:
1) Společnost AGRO BYSTŘICE a. s. Bystřice 10, 507 23 Libáň.
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.
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