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Posuzování vlivů na ţivotní prostředí, záměr  

 

„Stavební úpravy farmy pro dojnice Vrbice“ 

 

          ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO   ŘÍZENÍ 

 

 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: Stavební úpravy farmy pro dojnice Vrbice 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Cílem je modernizovat chov dojnic rekonstrukcí stávajících stájí pro dojnice.  Rekonstrukce je 

spojena s částečným přechodem na bezstelivové ustájení, zvýšením kapacity produkční stáje 

(č. 1) a snížením kapacity reprodukční stáje (č. 2).  

   

Produkční stáj (č. 1), kde budou ustájeny krávy v laktaci, bude provozována jako 

bezstelivová. Stáj č. 2 bude provozována jako reprodukční stáj, kde budou ustájeny dojnice 

v období stání na sucho a porodu. V porodně krav bude stelivové ustájení v plochých 

skupinových kotcích a ostatní sekce pro krávy v období stání na sucho budou provozovány 

v bezstelivovém systému. Stáj č. 3 nebude měněna.   
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Kapacita celého střediska před a po rekonstrukci:  

 
Výpočet kapacity ve smyslu výkladu  MŢP  bodu 1. 7. kategorie I  a bodu 1. 5. kategorie II přílohy č. 1 k  

zákonu (č.j.: 72156/ENV/08 ze dne 24. 9. 2008)  

Stávající stav 

Stáj Číslo 

stáje 

Ustájení  Kategorie Kapacita (počet 

kusů) 

Přepočítávací 

koef.  

Počet 

VDJ 

Produkční stáj 1 stelivové 
Dojnice 1. Lakt. 114 1 114 

Dojnice 2. Lakt. 270 1,2 324 

Produkční stáj 2 stelivové 
Dojnice 1. Lakt. 36 1 36 

Dojnice 2. Lakt. 84 1,2 100,8 

Teletník 3 stelivové 
telata mléč.  výživa 120 0,15 18 

telata rostl. výživa 72 0,28 20,16 

Celkem       696   612,96 

 
Výpočet kapacity ve smyslu výkladu  MŢP  bodu 1. 7. kategorie I  a bodu 1. 5. kategorie II přílohy č. 1 k  

zákonu (č.j.: 72156/ENV/08 ze dne 24. 9. 2008)  

Navrhovaný stav 

Stáj Číslo 

stáje 

Ustájení  Kategorie Kapacita (počet 

kusů) 

Přepočítávací 

koef.  

Počet 

VDJ 

Produkční stáj 1 bezstelivové 
Dojnice 1. Lakt. 118 1 118 

Dojnice 2. Lakt. 276 1,2 331,2 

Reprodukční stáj 2 

stelivové- 

porodna 

Dojnice 1. Lakt. 9 1 9 

Dojnice 2. Lakt. 30 1,2 36 

bezstelivové- 

stání na 

sucho 

Dojnice 1. Lakt. 20 1 20 

Dojnice 2. Lakt. 43 1,2 51,6 

Teletník 3 stelivové 
telata mléč.  výživa 120 0,15 18 

telata rostl. výživa 72 0,28 20,16 

Celkem       688   604,0 

Rozdíl      -9,0 

 

 

Charakter záměru:  

Charakter stavby: stavební úpravy  

Odvětví: zemědělství, živočišná výroba 

Navrhované území pro výstavbu výše uvedené stavby je umístěno uvnitř stávajícího areálu 

zemědělské výroby na jižním okraji zastavěné části obce Vrbice.  

Nově navrhovaná stavba je v zásadě modernizací stávajících stájových objektů farmy. Řeší 

především přestavbu stelivových stájí na bezstelivové, dále pak se týká stavebních úprav 

původního hnojiště, jehož část původní zastavěné plochy poslouží pro umístění přístaveb 

zastřešených koncovek stájí včetně příslušných čerpacích jímek pro manipulaci s kejdou ze 

stájí. Vzhledem ke změně systému ustájení ze stelivového na bezstelivové se navrhuje 

přestavba původního rozsáhlého hnojiště na jižní straně stájí na objekt menší, sloužící pro 10 

měsíční skladování mrvy ze stávajícího stlaného teletníku a ze stlaných sekcí porodny krav 

v rámci objektu SO-02. 

Plánovaná přestavba farmy na bezstelivovou v neposlední řadě souvisí s připravovanou 

výstavbou bioplynové stanice (BPS) Slatina u Jičína, na kterou je již vydané stavební 

povolení. 
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Nedochází k významným změnám, základní stávající zastavěné plochy stájí jsou zachovány 

s tím, že při jižních štítech obou  budou nově realizovány přístavby zastřešených koncovek 

jednoduchého obdélníkového půdorysu včetně  dvou zastropených čerpacích jímek ozn.      

SO-01b a SO-02b. 

Uvnitř současné zastavěné plochy stávajícího hnojiště bude realizováno hnojiště nové       

(SO-03), proti původnímu zmenšené, představující novou nepropustnou železobetonovou 

podlahu se zvýšenými železobetonovými stěnami na straně západní a jižní, výška stěn je 

cca 2,0 m nad přilehlý terén. Stavební úprava stávající jímky SO-04 je bez jakéhokoliv 

rozšíření zastavěné plochy, zahrnuje zvýšení její východní a severní stěny na úroveň stěny 

západní a jižní, dále pak její celkovou revizi včetně zkoušky nepropustnosti. 

Záměr je řešen na okraji obce Vrbice ve stávajícím areálu živočišné výroby.  Jiná hospodářská 

zvířata nejsou v blízkém okolí posuzovaného záměru chována. Možnost kumulace s jinými 

záměry nebyla zjištěna.  

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Vrbice 

Katastrální území: Vrbice nad Cidlinou 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Vlastní výstavba v návaznosti na vydání stavebního povolení, předpoklad zahájení v květnu 

roku 2010, doba výstavby cca 5 měsíců. 

 

Oznamovatel: AGRO SLATINY a.s., 506 01 Slatiny 68  

 

 

Závěr: 

Záměr „Stavební úpravy farmy pro dojnice Vrbice“ naplňuje dikci bodu 1.7, kategorie I, 

přílohy č. 1 zákona jako změna záměru podle ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Proto bylo ve 

smyslu ust. § 7 zákona 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 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, k závěru, že záměr „Stavební úpravy 

farmy pro dojnice Vrbice“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 

a nebude posuzován podle zákona. 

 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, dotčených správních úřadů 

a dotčených územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému 

oznámení a realizaci vlastního záměru. 

 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

   ze dne 13.08.2009, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,    

  ze dne 20.08.2009, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 20.08.2009, 

- Krajská veterinární správa pro královéhradecký kraj, ze dne 18.08.2009. 
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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 příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

 

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 „Stavební úpravy farmy pro dojnice Vrbice“, 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 obdržených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

 

Rozdělovník: 15064/ZP/2009 - Čr   

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj – zde  

2) Obec Vrbice, Vrbice 25, 507 03 Vysoké Veselí 

 

Dotčené správní úřady:  

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín,  

Bolzanova 36, 506 15 Jičín          

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Obecní úřad Vrbice, Vrbice 25, 507 03 Vysoké Veselí 

4) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 

5) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Jičín, Železnická 1057, 

506 01 Jičín 

 

Oznamovatel: 

AGRO SLATINY a.s., 506 01 Slatiny 68  

 

Na vědomí: 

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 


