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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 k záměru „Bystřice – farma pro chov dojnic“ zařazeného
v kategorii II, bodu 69, přílohy č. 1 zákona EIA
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. 3 k zákonu EIA, záměru „Bystřice – farma pro chov dojnic“
podle § 6 odst. 7 zákona EIA a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona EIA.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Bystřice a Královéhradecký kraj, žádáme
ve smyslu § 16 odst. 2 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 a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou
zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 16
odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA
neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední
desce.
Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona EIA má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení
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a to do 30 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://www.cenia.cz/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,
Ing. Věra Tomková, tel. 495 817 674.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Bystřice, k.ú. Bystřice.
Oznamovatelem záměru je společnost AGRO BYSTŘICE a. s., Bystřice 10, 507 23 Bystřice.
Předmětem záměru je komplexní rekonstrukce zemědělského areálu, tak aby bylo možné
areál dále využívat a rozvíjet k chovu dojnic. V areálu jsou v současnosti chovány dojnice,
telata a jalovice. Dále jsou v areálu sklady objemných a jadrných krmiv, jímky na kejdu
a odpadní vody a další pomocné a skladové objekty. V areálu jsou také mechanizační dílny
a administrativní budova. V rámci areálu se nachází jak stáje vystavěné v sedmdesátých
letech minulého století, tak relativně moderní objekty s kruhovou dojírnou z roku 2003.
Nejmodernější současný objekt v areálu zůstane jako základ chovu dojnic beze změny.
V rámci výstavby areálu je uvažováno s výstavbou ve dvou etapách. V první etapě budou
vybudovány nové objekty chovu dojnic – produkční stáj a reprodukční stáj, stáje pro odchov
telat, jímka na kejdu a stavební úpravy stávající dojírny. Ve druhé etapě by na místě stávající
odchovny jalovic a telat byly vybudovány dva stájové objekty odchovu jalovic. Chov skotu
v původních stájích bude ukončen. Rekonstrukcí areálu dojde ke zkapacitnění farmy
za současného zlepšení welfare chovaných dojnic, které se odrazí především v menším počtu
problémových porodů a zlepšení stavu dojnic v poporodním období na začátku laktace. Dojení
dojnic v moderní kapacitní dojírně a další využité technologie v nových stájí jim umožní plně
rozvinout jejich genetický potenciál a zvýšit užitkovost.

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

Příloha: kopie oznámení záměru
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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 (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
3) Obecní úřad Bystřice, Bystřice 111, 507 23 Libáň (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení – na základě
požadavku MŽP, odboru EIA a IPPC)
2) MŽP, 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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