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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“) – zahájení 
zjišťovacího řízení k záměru „LUPENICE, PRODUKČNÍ STÁJ DOJNIC A DOJÍRNA“ 
zařazeného v kategorii II, bodu 69, 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, vykonávající státní 
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení 
podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „LUPENICE, PRODUKČNÍ STÁJ DOJNIC A DOJÍRNA“ 
podle § 6 odst. 7 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení 
podle § 7 zákona. 
 
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj a obec Lupenice, žádáme 
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 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 nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona neprodleně 
o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce. 
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Ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona má veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené 
územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému 
úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – 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://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, 
p. Černošek, tel. 495 817 188. 
 
 
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  
(zpracováno z údajů uvedených v oznámení záměru)  
 
Předmětem záměru je vybudování stáje pro produkční dojnice. Stáj pro 254 ks dojnic 
(331 dobytčích jednotek) je navržena s mechanickým vyhrnováním řídkého hnoje do sběrného 
jímkového kanálu, dále bude tekutý hnůj čerpán do skladovací jímky. Nová stavba pro dojnice 
je se středovou krmnou chodbou a na každou stranu jsou situovány krmiště a ve třech řadách 
individuální boxy.  
Dále je řešena výstavba nové dojírny s čekárnou. Čekárna bude propojena spojovací chodbou 
s produkční stájí. V prostoru za čekárnou bude umístěna hlavní skladovací nádrž 4000 m3 
s výdejním místem. 
Vlastní záměr bude kumulován se současnou stájí pro krávy, po realizaci záměru však dojde 
ke snížení kapacity v původní stáji na 80 ks. Technologie chovu ve stávající i nové stáji bude 
shodná - stelivová. Původní teletník nebude již provozován. Původní teletník bude sloužit jako 
sklad, lze vyloučit, že bude používán k chovu. Ve skladu bude umístěno stelivo. 
 
PRODUKČNÍ STÁJ DOJNIC  
Stáj bude umístěna v areálu stávajícího zemědělského střediska. U navržené novostavby je 
zvolen ocelový konstrukční systém, šířka stáje je 35 m, délka je 66,3 m. Spád střechy je 25°. 
V hřebeni je navržena 1000 mm široká hřebenová štěrbina. Prosvětlovací střešní prvky budou 
ve formě prosvětlovacích pásů a celková plocha prosvětlení nepřesáhne 10 % podlahové 
plochy. Podélné stěny jsou zcela otevíratelné, přívod čerstvého vzduchu bude regulován 
průsvitnou svinovací plachtou s podpůrnou sítí. 
Produkční dojnice jsou rozloženy do čtyř skupin s třířadovým uspořádáním individuálních 
stlaných boxů. Jednotlivé skupiny ve stáji jsou propojeny chodbou s čekárnou u rybinové 
dojírny. Štítové stěny jsou osazeny rolovacími vraty, na krmném stolu s dálkovým ovládáním. 
Vrata na únikové cestě jsou jednokřídlé. Technologické řešení dispozice je standardní 
s krmným stolem uprostřed s poměrem krmení ve vztahu 1,5 : 1 (tzn. cca 500 mm délky žlabu 
na krávu). 
  
DOJÍRNA 
Pro novou stáj dojnic je nutné zajistit technologii dojení. Toto řeší nově budovaná dojírna 
(rybinová dojírna 2 x 12 s příslušenstvím) s technologickým zázemím, zázemím 
pro zaměstnance a čekárnou. Přístup ze stáje do dojírny je přes přeháněcí chodbu, která je 
proti povětrnostním vlivům zastřešená. Z přeháněcí chodby je přístup do prostoru s betonovou 
vanou, kde je lázeň k ošetření rohoviny paznehtů. 
Konstrukce stání: žárově zinkovaná ocelová konstrukce se sloupky a defekačními štíty 
na každém stání s roztečí 1150 mm při postavení dojnic cca 30 stupňů. Prsní zábrana je 
tvarovaná a nastavitelná, pro zajištění optimálního stání dojnic. Přesazená hrana dojírny 
z pozinkovaného profilu je součástí dodávky technologie dojení.  
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Skladovací nádrž na mléko má kapacitu 8 000 litrů. Pro strojovnu a rekuperaci vody je určena 
místnost v návaznosti na mléčnici. Chladicí systém zabezpečuje chlazení mléka 
na stanovenou teplotu (4°С) a udržování této teploty po celou dobu skladování. Po zapnutí 
režimu chlazení se spustí pohon otáčení míchadla (převodový motor) a po krátké časové 
prodlevě také kompresorový a kondenzační agregát.  Chladicí systém je vybaven 
automatickým proplachem a sanitací všech částí zařízení, které byly v kontaktu s mlékem. 
Po odčerpání mléka se po zapnutí spustí automatická sanitace se závěrečným proplachem 
vodou. Sanitaci zajišťuje mycí automat s automatickým dávkováním mycího prostředku 
a ohřevem mycího média. Na čele automatu jsou na displeji zobrazeny důležité informace 
o průběhu chlazení mléka a mytí tanku.  
 
ODKLIZ HNOJE 
Odkliz tekutého hnoje z hnojných chodeb a krmišť u produkční stáje je navržen řetězovými 
lopatami do sběrného jímkového kanálu. 
 
Navrhovaný záměr zabezpečí vytvoření významné moderně řešené farmy pro chov skotu 
(dojnice, telata) střediska pro chov dojnic. Investor se rozhodl pro výstavbu nové moderní stáje, 
která svým řešením odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení 
zemědělských farem pro chov dojnic. Navržené řešení garantuje lepší péči o zvířata spojenou 
se špičkovou technologií a aplikaci systému welfare, který zabezpečuje kvalitní prostředí 
pro zvířata a jejich pohodu z hlediska tepelného a fyziologického pohodlí a předpoklady 
pro udržení dobrého zdravotního stavu. Výstavbou nové stáje se zvýší také produkce a kvalita 
mléka. Pro provoz stavebních objektů bude využito stávající dopravní napojení a zpevněné 
plochy a inženýrské sítě, na něž bude objekt stáje napojen.  
 
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou popsány v textu 
oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona. 
 
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Lupenice, k. ú. Lupenice, na p. p. č. 698/1, 
858 a st. p. č. 190. Stavba se nachází ve stávajícím areálu zemědělské farmy. Dotčená plocha 
je v současné době využívána na chov hovězího dobytka.  
 

Oznamovatelem záměru je společnost Zemědělské družstvo vlastníků „Štědrá“ Tutleky, 
Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí (IČO: 00128597). 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 

 
 
 
 
z p. Ing. David Černošek 
odborný referent na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí 
 
 
 
Příloha: oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona  
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–14370/ZP/2018: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
    Králové – zde (bez oznámení) 
2) Obec Lupenice, Lupenice čp. 62, 51741 Lupenice 
 
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 Lupenice, Lupenice čp. 62, 51741 Lupenice (bez oznámení) 
4) Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 
5) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
6) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana  
    Černého 370, 503 41 Hradec Králové 
 
Oznamovatel: 
Zemědělské družstvo vlastníků „Štědrá“ Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
(bez oznámení)   
 
Na vědomí: 
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (bez oznámení – 
     na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC) 
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  
    (bez oznámení) 
3) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov   
    nad Kněžnou (bez oznámení) 
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