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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:
záměr „DUBENEC – Stáj pro chov býků“

nebude posuzován podle zákona EIA.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 13.07.2016 oznámení záměru „DUBENEC – Stáj pro chov býků“
zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem
záměru je společnost Karsit Agro, a.s., Dubenec 34, 544 55 Dubenec. Oznámení záměru
zpracoval Ing. Petr Pantoflíček, autorizovaná osoba podle zákona EIA (osvědčení
č.j. 1547/197/OPVŽP/95).
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tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Dne 13.07.2016 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Dubenec a Královéhradecký kraj, krajský úřad
požádal ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o
oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách. Dobu
zveřejnění podle ust. § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů.
Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní
samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání
písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout
na internetových stránkách
České
informační
agentury
životního
prostředí
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK824.
Dne 21.07.2016 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet
do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 11.08.2016.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „DUBENEC – Stáj pro chov býků“ bude posuzován podle zákona EIA.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako
příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti
posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „DUBENEC – Stáj pro chov býků“
nebude posuzován podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle ust. § 16 zákona EIA
a doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Dubenec a Královéhradecký kraj, jsou povinny
rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět
o tom krajský úřad.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA,
- vyjádření obdržená k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 3 zákona EIA
DUBENEC – Stáj pro chov býků
Záměr „DUBENEC – Stáj pro chov býků“ naplňuje svým charakterem a rozsahem dikci
bodu 1.5 [(Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích
jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I)]
kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.
Oznamovatel záměru:
Karsit Agro, a.s., Dubenec 34, 544 55 Dubenec
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Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je novostavba stáje s kapacitou pro maximálně 393 býků, z toho
ve výkrmu je 377 míst pro býky 6-21 měsíců věku chovaných na roštech. Součástí stáje
je sekce stelivová pro navrhovaný počet 16 býků plemenných. Součástí záměru je nádrž
pro skladování produkované kejdy a dalších vod zemědělského charakteru, čerpací jímka
a rozšíření manipulačních ploch.
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj: Královéhradecký
Obec: Dubenec
K.ú.: Dubenec
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je novostavba stáje. Stáj je řešena jako maximálně vzdušná
a netemperovaná. Ve hřebeni střechy je nad stájí navržena větrací štěrbina. Osvětlení
je přirozené a umělé LED svítidly. Krmení bude zakládáno na průjezdný krmný stůl pomocí
mobilního krmného vozu. Napájení je napájecími žlaby s temperovanou vodou.
Výkaly budou prošlapávány rošty do podroštových prostor, kterými bude gravitačně
odcházet do přečerpávací jímky na kejdu. Stlaná část stáje pro plemenné býky je pravidelně
kydána, relativně malá produkce chlévské mrvy proti současnému stavu z této části stáje
je odvážena na stávající zabezpečené faremní hnojiště na pozemku p.č.st. 408 ve vzdálenosti
cca 150 – 200 m. Sociální a hygienické zařízení nebude ve stáji budováno.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 01 Stáj pro chov býků
SO 02 skladovací nádrž
SO 03 Čerpací jímka
SO 04 Rozšíření manipulačních ploch
SO 05 Dešťová kanalizace
SO 06 Splašková kanalizace
SO 07 Rozšíření trasy vodovodu
SO 08 Rozšíření NN kabelových rozvodů
SO 09 Demolice objektu kravína K208
SO-10 Neobsazeno
SO-11 Sklad sena a slámy
SO-12 Rozšíření manipulačních ploch II
SO 01 Stáj pro chov býků
Parametry stáje:
Základní: 42,2x80,0 m.
S rozšířením: 45,8x4,0 m.
Zastavěná plocha celkem: 3559,2 m2.
Obestavěný prostor: 36950 m3.
Novostavba stáje bude mít kapacitu pro maximálně 393 býků, z toho ve výkrmu bude 377
míst pro býky 6-21 měsíců věku chovaných na roštech. Součástí stáje dále bude sekce
stelivová pro navrhovaný počet 16 býků plemenných.
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Nosná konstrukce haly z ocelových sloupů a dřevěných lepených vazníků, střešní konstrukce
z dřevěných vlašských krokví. Technologie ustájení je ocelová zinkovaná, napájecí žlaby
hladinové nerezové, vrcholová hřebenová štěrbina, elektricky ovládané boční větrací
plachty.
Ve hřebeni střechy je nad stájí navržena větrací štěrbina. Osvětlení je přirozené a umělé
systémem LED svítidel s PLD automatickým řízením. Stáj je řešena jako maximálně
vzdušná a netemperovaná, tj. podmínky, které nejvíce vyhovují chovu skotu. Tato
nejosvědčenější a nejjistější forma ustájení výrazně sníží pracnost při ošetřování, zvýší
čistotu zvířat a příznivě ovlivní zdravotní stav včetně produkčních ukazatelů. Zároveň jsou
plně respektovány požadavky vyplývající z nejnovějších poznatků v oblasti ochrany zvířat a
welfare. Sociální a hygienické zařízení nebude ve stáji budováno.
Krmení bude zakládáno na průjezdný krmný stůl pomocí mobilního krmného vozu. Napájení
bude napájecími žlaby s temperovanou vodou. Výkaly budou prošlapávány rošty do
podroštových prostor, kterými bude gravitačně odcházet do přečerpávací jímky na kejdu.
Komunikačně je objekt napojen na stávající komunikace ve středisku.
Přívod elektrické
energie k objektu je proveden kabelovým vedením ze stávající trafostanice.
SO 02 skladovací nádrž
Nádrž bude železobetonová monolitická, válcová, nezastropená, částečně zapuštěná.
Vnitřní průměr: 26,00 m.
Tloušťka stěny: 0,30 m.
Konstrukční výška stěny:10,00 m.
Zastavěná plocha nádrže: 555,72 m2.
Užitná plocha nádrže: 530,93 m2.
Celkový obsah: 5309,3 m3.
Užitný prostor : 5176,0 m3.
Účinná hloubka max. plnění: 9,75 m.
Nádrž slouží ke skladování produkované kejdy a dalších vod zemědělského charakteru,
např. vody a silážních šťáv z přilehlého silážního žlabu. Ze skladovací nádrže bude
homogenizovaná kejda odvážena k přímému zapravení do půdy na pozemky oznamovatele
dle schváleného rozvozového plánu. Odpadní vody ze sociálního zázemí nejsou v nádrži
skladovány.
SO 03 Čerpací jímka
Čerpací jímka je nedílnou součásti systému manipulace a skladování produkované kejdy
a ostatních stájových odpadních vod produkovaných stájí SO-01 a skladovaných v nádrži
SO-02.
SO 04 Rozšíření manipulačních ploch
Rozšíření manipulačních ploch slouží k dopravnímu napojení objektů na stávající
komunikace areálu.
Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů:
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.
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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 krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, 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 EIA.
Ve vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace,
tj. Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování,
ze dne 08.06.2016, č.j: VÚP/S2804-2016/kaj4213-2016/jak, je uvedeno, že záměr
„Dubenec – Stáj pro chov býků“ je v souladu s Územním plánem obce Dubenec.
Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího areálu umístěného uvnitř stávajícího
zemědělského areálu chovu hospodářských zvířat. Vlivy předmětného záměru na dotčené
území jsou velmi malé a je vymezeno ochranným pásmem chovu zvířat. Uvnitř tohoto
ochranného pásma se nenachází žádný chráněný objekt ani prvek ochrany přírody. Intenzita
negativního působení je přímo závislá nejen na druhu, ale i na počtu ustájených zvířat, dále
na technickém řešení objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu
exkrementů zvířat a na příslušné technologické kázni. Míra ovlivnění je dále závislá
na přírodně-historických podmínkách lokality, na hustotě osídlení a její struktuře.
Provoz záměru je na vstupy nenáročný a předpokládá se pouze spotřeba objemných
a jadrných krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě
k dispozici již v současné době. Záměrem nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna
ani flóra. Výstavba a užívání objektu chovu skotu, nebude při jeho řádném provozování
a dodržování podmínek uvedených v oznámení negativně ovlivňovat chráněná území.
Technologicky se z hlediska chovu skotu jedná o systém odpovídající dnešním nejnovějším
poznatkům v tomto oboru, který garantuje bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou
kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare chovaného skotu.
Celkově je možno na základě předchozích rozborů konstatovat, že :
Nároky na vstupy jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu stáje i celého areálu
a z hlediska možnosti jejich zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.
Provoz stavby je na vstupy nenáročný a předpokládá se pouze spotřeba objemných
a jadrných krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě
k dispozici již v současné době.
U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší, z uvedených výsledků výpočtů ochranného pásma
chovu a emisních charakteristik zdroje znečištění ovzduší amoniakem a dalších výpočtů
patrné, že předmětný záměr neznamená významnou produkci emisí zápachu a amoniaku
a téměř žádnou změnu v porovnání se stávajícím stavem.
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Emisní koncentrace amoniaku budou podlimitní a tak lze u obytné zástavby očekávat
i imisní koncentrace amoniaku podlimitní, které nemohou negativně ovlivňovat obyvatele
nejbližších domů. Stejně tak nově vypočtené ochranné pásmo chovu zvířat nezasahuje
obytnou zástavbu obce.
Z hlediska produkce statkových hnojiv lze konstatovat, že se jedná o množství, které bude
uplatněno na pozemcích oznamovatele. Statková hnojiva budou skladována
ve vodohospodářsky zabezpečených prostorách s dostatečnou skladovací kapacitou.
Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu areálu je možno konstatovat,
že záměr není spojen s významnou produkcí odpadů a většinu odpadu lze využít recyklovat. Využití či zneškodnění odpadů bude zajištěna prostřednictvím smluv
s autorizovanými specializovanými odbornými firmami v rámci regionu.
Při provozování areálu chovu skotu bude uplatňována především mobilní mechanizace,
jejíž hlučnost je dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor nakladače, traktoru
nebo jiné zemědělské techniky. Lze predikovat, že v areálu nedojde k vytváření nadměrného
hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastního areálu nebudou projevovat. Větrání
navrhované i stávajících stájí je zajištěno přirozeným prouděním vzduchu střešními
a bočním štěrbinami.
Celkově lze konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze
v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho
trvale udržitelného rozvoje.
Za předpokladu realizace souboru technických a organizačních opatření, která jsou rámcově
naznačena v příslušné části oznámení je tedy předmětný záměr možno pokládat z hlediska
vlivů na životní prostředí za únosný.
V oznámení záměru nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy způsobující
zvýšenou zátěž dané lokality nad limity stanovené jednotlivými právními předpisy v ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 11.08.2016, č.j.: KUKHK-23580/ZP/2016 – Po, ev.č.: 75325/2016/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 27.07.2016, č.j.: 24531/KH/2016,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 03.08.2016, č.j.: KHSHK 22830/2016/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
ze dne 02.08.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1610064.001/16/KDR,
- vyjádření Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, ze dne
09.08.2016, č.j.: OŽP/65444-2016/kl 24896-2016/kl/2,
- vyjádření oznamovatele ze dne 30.08.2016.
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních úřadů (Městský úřad Dvůr
Králové nad Labem, odbor životního prostředí a Česká inspekce životného prostředí,
oblastní inspektorát Hradec Králové) vzneseny dílčí připomínky k předloženému oznámení
záměru, které jsou komentovány níže v textu. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly
námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost
se k záměru nevyjádřila. Z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávních celků
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a dotčených správních úřadů k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek
na posuzování záměru podle zákona EIA.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 03.08.2016, č.j.: KHSHK 22830/2016/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem
a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 27.07.2016, č.j.: 24531/KH/2016,
nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 11.08.2016, č.j.: KUKHK-23580/ZP/2016 – Po, ev.č.: 75325/2016/KHK,
nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu,
integrované prevence a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém
stanovisku ze dne 02.08.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1610064.001/16/KDR, z hlediska ochrany
ovzduší, ochrany vod a ochrany lesa nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového
hospodářství,
ve
svém
stanovisku
ze
dne
02.08.2016,
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1610064.001/16/KDR, upozorňuje na platnou legislativu na úseku
odpadového hospodářství.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany
přírody, ve svém stanovisku ze dne 02.08.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1610064.001/16/KDR,
upozorňuje na platnou legislativu na úseku ochrany přírody.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, ze dne 09.08.2016,
č.j.: OŽP/65444-2016/kl 24896-2016/kl/2 (dále jen „MÚ DKNL - ochrany přírody“),
z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje, aby k výsadbě byla zvolena příhodná
sortimentální skladba s ohledem na funkčnost a stanovištní podmínky a dále požaduje,
aby při bouracích pracích byla dodržována norma ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních
úprav v krajiny – Ochrany stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Krajský úřad k vyjádření MÚ DKNL – ochrana přírody uvádí:
V rámci zjišťovacího řízení se vyjádřil dne 30.08.2016 oznamovatel, tj. společnost Karsit
Agro, a.s. (dále jen „vyjádření oznamovatele“). Ve vyjádření oznamovatele je uvedeno,
že druhová skladba při výsadbě bude konzultována v rámci územního řízení s příslušným
odborem Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Po výstavbě dojde k úpravě
a ozelenění nezpevněných ploch a žádné cíleně pěstované vzrostlé stromy nebudou
výstavbou stáje dotčeny.
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MÚ DKNL – ochrana přírody nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA.
Připomínky a požadavky uvedené ve vyjádření nejsou směřovány do procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, ze dne 09.08.2016,
č.j.: OŽP/65444-2016/kl 24896-2016/kl/2, z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na platnou
legislativu v oblasti ochrany ovzduší.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, ze dne 09.08.2016,
č.j.: OŽP/65444-2016/kl 24896-2016/kl/2, z hlediska vodního hospodářství, ochrany
zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, památkové péče, dopravy na pozemních
komunikacích, odpadového hospodářství a civilní ochrany nemá připomínek.

Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„DUBENEC – Stáj pro chov býků“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA
doloží dotčená veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítkaz p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Královéhradecký kraj a Obec Dubenec se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě
k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání
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potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na
úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový
přístup.
Rozdělovník: KUKHK-23580/ZP/2016 - Po
Účastníci řízení:
Karsit Agro, a.s., Dubenec 34, 544 55 Dubenec
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Obec Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec
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 Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec
4) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Náměstí
T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
5) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 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
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