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Posuzování vlivů na životní prostředí 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“) – předání
závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Výstavba přístřešku
pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice“
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 „Výstavba přístřešku
pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice“ byl podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Petrovice 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 Nový Bydžov, 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 (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr),
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 (budova Regiocentra Nový
pivovar), 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.
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.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího
areálu stř. Petrovice“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona

Identifikační údaje:
Název:
„Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice“

Kapacita (rozsah) záměru:
Ve stávajícím zemědělském areálu v obci Petrovice jsou provozovány objekty živočišné
výroby uvedené v tabulce č. 1.
Záměrem investora je doplnění stávajícího areálu o nový přístřešek pro odchov mladého skotu
(dále jen „OMD“) o kapacitě 200 ks a plošné výměře 764 m2 (viz tabulka č. 2).
Celková užitná plocha:
Rozměry stavby:
Výška stavby:

764 m2
72,6 m x 9,5 m
4,84 m (v nejvyšším bodě)

Kapacita stávajícího stavu, záměru a stavu po realizaci záměru byla vypočtena pomocí
následujících dat:
1) počet kusů u stávajícího stavu (údaj byl převzat ze schváleného provozního řádu
vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší),
2) počet kusů pro záměr (údaj byl převzat od investora),
3) dobytčí jednotka (dále jen „DJ“) = počet kusů hospodářských zvířat x přepočtový
koeficient,
- přepočtový koeficient pro dojnice, telata, jalovice, skot od 6-12 měsíců byl převzat
z výkladu MŽP č.j. 2453/OPVŽP/02 a vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování
a způsobu používání hnojiv,
- přepočtový koeficient pro skot ve věku 12-15 měsíců byl vypočten z podílu
průměrné váhy zvíře (340 kg) a dobytčí jednotky (500 kg), jelikož výklad MŽP ani
vyhláška nekvantifikuje přepočtový koeficient pro tuto fázi chovu, tzn. na dobu
3 měsíců.
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Tabulka č. 1: Kapacita střediska před realizací záměru
Dobytčí
jednotky na
kapacitu objektu

Přepočítávací
koef. dle
Přepočítávací
výkladu
koef. dle
Název Počet
MŽP
dle výkladu
vyhlášky
objektu kusů
MŽP
č.j.:
č. 377/2013
2453/OPVŽP/
č.j.:
Sb.
02
2453/OPVŽ
P/02

dle
vyhlášky
č.
377/2013
Sb.

Dojnice

266

1,20

1,30

319,2

345,8

Dojnice

430

1,20

1,30

516,0

559,0

Telata

170

0,56

0,23

47,6

39,1

Jalovice

110

0,62

0,94

68,2

103,4

Telata

130

0,22

0,53

28,6

68,9

Dobytčí
jednotky na
kapacitu střediska
celkem
dle
dle
výkladu
vyhlášky
MŽP
č.
č.j.:
377/2013
2453/OPV
Sb.
ŽP/02

1 027,2

1 116,2

Tabulka č. 2: Kapacita záměru

Přepočítávací
koef. dle
Přepočítávací
výkladu
koef. dle
Název Počet
MŽP
vyhlášky
objektu kusů
č.j.:
č. 377/2013
2453/OPVŽP/
Sb.
02
Skot 1)
Skot 1)

100
100

0,56
0,56

0,53
0,76

Dobytčí
jednotky na
kapacitu objektu

Dobytčí
jednotky na
kapacitu střediska
celkem

dle
dle
výkladu
dle
výkladu
MŽP
vyhlášky
MŽP
č.j.:
č.
č.j.:
2453/O 377/2013 2453/OP
PVŽP/0
Sb.
VŽP/02
2
56,0
53,0
112,0
56,0
76,0

dle
vyhlášky
č.
377/2013
Sb.
129,0

Pozn.: 1) skot od 6-12 měsíců
2)
skot od 12-15 měsíců
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Tabulka č. 3: Kapacita střediska před realizací záměru + záměr

Přepočítávací
koef. dle
Přepočítávací
výkladu
koef. dle
Název Počet
MŽP
vyhlášky
objektu kusů
č.j.:
č. 377/2013
2453/OPVŽP/
Sb.
02

Dojnice
Dojnice
Telata
Jalovice
Telata
Skot 1)
Skot 1)

266
430
170
110
130
100
100

1,20
1,20
0,56
0,62
0,22
0,56
0,56

1,30
1,30
0,23
0,94
0,53
0,53
0,76

Dobytčí
jednotky na
kapacitu střediska
celkem
dle
dle
výkladu
dle
vyhlášky
MŽP
vyhlášky
č.j.:
č.
č.
2453/O
377/2013
377/2013
PVŽP/0
Sb.
Sb.
2
345,8
559,0
39,1
103,4 1 139,2 1 245,2
68,9
53,0
76,0

Dobytčí
jednotky na
kapacitu objektu
dle
výkladu
MŽP
č.j.:
2453/O
PVŽP/0
2
319,2
516,0
47,6
68,2
28,6
56,0
56,0

Pozn.: 1) skot od 6-12 měsíců
2)
skot od 12-15 měsíců
Za relevantní kapacitní výstup v DJ pro stav před realizací záměru i záměr samotný jsou
výpočty provedené v souladu s vyhláškou č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání
hnojiv. Výpočet dle výkladu MŽP byl proveden z důvodu porovnání hodnot mezi oběma
právními normami.
Realizací záměru „Výstavba přístřešku pro odchov mladého skotu“ vzroste stávající kapacita
střediska Petrovice o 129 DJ, tzn., z původních 1 116,2 DJ na konečných 1 245,2 DJ.
Procentuálně se jedná navýšení o 10,36 %.

Charakter záměru:
Stavba bude realizována ve stávajícím areálu chovu hospodářských zvířat střediska Petrovice.
Středisko i předkládaný a posuzovaný záměr (výstavba přístřešku pro OMD) se nachází
cca 700 m od okraje obce Petrovice. Charakterem se jedná o výstavbu nového objektu
určeného pro odchov mladého skotu jako doplnění stávající stájové kapacity v areálu
Petrovice. Předmětem tohoto posouzení je stavba objektu přístřešku odchovny mladého skotu
o výměře 764 m2 a kapacitě 200 ks. 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).

Umístění:
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Petrovice, k.ú. Petrovice u Nového
Bydžova, na p.p.č. 354/16.
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: 09/2014
Předpokládaný termín dokončení záměru: 08/2015

Oznamovatel:
Rolnická a.s. Králíky, Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov

Závěr:
Záměr „Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice“
naplňuje dikci bodu 1.5, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Ve smyslu ust. § 7 zákona bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
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 „Výstavba
přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice“ nebude
posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
Oznámení záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 23.05.2014. Informace o oznámení
záměru byla na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněna dne 28.05.2014.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 10.06.2014,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
dne 04.06.2014,
- Krajský úřad, dne 06.06.2014,
- Obec Petrovice, dne 06.06.2014.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Česká inspekce
životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, krajský úřad) vzneseny dílčí
připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly
námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Od veřejnosti neobdržel krajský
úřad k záměru žádné vyjádření.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“),
ve stanovisku ze dne 10.06.2014 (čj. ČIŽP/45/IPP/1409215.001/14/KDR) nemá k záměru
zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona.
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, konstatuje, že za předpokladu dodržení podmínek uvedených
v předloženém oznámení nemá ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, k předloženému záměru
připomínky.
ČIŽP, oddělení ochrany vod, uvádí, že při dodržení obecných povinností stanovených
platnými právními předpisy na úseku vodního hospodářství a všech podmínek uvedených
v předloženém oznámení záměru, nemá ČIŽP, oddělení ochrany vod, k předloženému záměru
připomínek.
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, ke zveřejněnému záměru „Výstavba přístřešku
pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice“ uvádí následující: na straně
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č. 31 je uvedeno – cit.: „S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s § 79 odst.
4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.“ Uvedené ustanovení v žádném případě neřeší
nakládání s odpady, ale činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
ČIŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny, uvádí, že jak vyplývá z předloženého oznámení,
záměr nevyžaduje kácení stromů rostoucích mimo les, vzhledem k lokalizaci záměru
do stávajícího zemědělského areálu s již umístěnými stavbami se nepředpokládá (i vzhledem
k rozměrům stavby) vliv na stávající krajinný ráz. Z hlediska ochrany přírody a krajiny ČIŽP,
oddělení ochrany přírody, nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona.
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, ve stanovisku konstatuje, že nemá k předloženému záměru
připomínek, neboť tímto záměrem nejsou dotčeny lesní pozemky, ani ochranné pásmo lesa.
Krajský úřad k vyjádření ČIŽP uvádí následující:
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje na chybně uvedený legislativní odkaz.
ČIŽP nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené
ve vyjádření ČIŽP nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních
právních předpisů. K doporučením a požadavkům bude přihlédnuto v navazujících správních
řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
(dále jen „KHS“)
ve
svém
vyjádření
ze
dne 04.06.2014
(čj.
S-KHSHK
13576/2014/2/HOK.HK/Hr) z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví
souhlasí s oznámením záměru. KHS nepožaduje další posuzování záměru podle zákona.
Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 06.06.2014 (čj. 7190/ZP/2014-Čr,
eč. 59590/2014//KHK) nemá k záměru z hlediska veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa, ochrany vod a integrované prevence
žádné připomínky.
Z hlediska orgánu ochrany ovzduší krajský úřad konstatuje, že realizací záměru dojde
ke změně zdroje znečišťování ovzduší. Na žádost provozovatele vydává krajský úřad závazné
stanovisko ke změně zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu krajský úřad konstatuje, že předloženým
záměrem „Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu
stř. Petrovice“ bude dotčen pozemek zemědělského půdního fondu, který je veden v katastru
nemovitostí jako trvalý travní porost a náleží do zemědělského půdního fondu. Jedná
se o pozemek v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova, p.č. 354/16
o výměře 1497 m2 (BPEJ 35301 – IV. třída ochrany). Krajský úřad jako orgán ochrany
zemědělského půdního fondu nemá námitky k realizaci předmětného záměru, záměr
je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Petrovice. Krajský úřad
upozorňuje, že na pozemek p.č. 354/16 o výměře 1497 m² je nutné požádat příslušný orgán
ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu.
Krajský úřad nepožaduje další posuzování záměru podle zákona.
Obec Petrovice ve svém vyjádření ze dne 06.06.2014 oznámila, že obecní zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 30.05.2014 schválilo záměr oznamovatele na výstavbu přístřešku
pro odchov mladého skotu ve středisku Petrovice.
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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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř.
Petrovice“, 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 všech obdržených vyjádření a 1 x výtisk oznámení (pro oznamovatele)
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
7

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
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
3) Rolnická a.s. Králíky, Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov
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