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Závazné stanovisko
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy 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), vydává podle ust. § 9a odst. 1 zákona EIA, v souladu
s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), oznamovateli záměru, tj. společnost Maso Jičín, s. r. o.,
Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín (IČO: 48168408),

souhlasné závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru „Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně
Maso Jičín s. r. o.“ na životní prostředí (dále jen závazné stanovisko).

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.

POVINNÉ ÚDAJE
Název záměru
Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s. r. o.
Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je navýšení maximální kapacity vepřové porážky v současném areálu.
Kapacita masné výroby se nenavyšuje a zůstává stávající, tj. 13 t masných výrobků za den.
Tabulka 1: Porovnání stávající a navrhované kapacity vepřové porážky

Maximální počet poražených
jatečných prasat
Průměrná hmotnost jatečně
opracovaného vepřového těla
Maximální denní kapacita porážky
Roční kapacita výrobků1)

Stávající kapacita

Navrhovaná kapacita

Rozdíl

510 ks/den

800 ks/den

+290 ks/den

95 kg

95 kg

48,5 t/den
12 220 t/rok

76 t/den
19 150 t/rok

+27,5 t/den
+6 930 t/rok

1) Použit výpočet = maximální denní kapacita porážky x počet pracovních dnů v roce (252)

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona EIA
Záměr naplňuje dikci bodu 103 – Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně
výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou výrobků od stanoveného limitu – 5 000 t/rok,
kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.
Umístění záměru
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, ve městě Jičín, k. ú. Jičín.
Obchodní firma oznamovatele
Maso Jičín, s. r. o.
IČO oznamovatele
48168408
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín
Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizaci (výstavbu) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví
Podmínky pro fázi přípravy záměru
1. Zapracovat všechny snižující technologie pro zdroj znečišťování ovzduší z hlediska
omezování emisí zápachových látek, tj:
a) do vrat obou skladů instalovat automatické dveře, které budou otvírány pouze pro účely
odvozu vedlejších živočišných produktů a ihned po odjezdu vozidla budou automaticky
zavírány,
b) do obou skladů zavést klimatizační jednotky a prostor ochlazovat,
c) prostory pro shromažďování prasat zavírat a odvětrávat odtahovými ventilátory,
d) objekt čistírny odpadních vod odvětrávat pouze odtahovými ventilátory,
e) na odsávací ventilátory instalovat filtry, které budou zachytávat pachové látky.
Podmínky pro fázi realizace záměru
2. Veškeré stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 8 do 17 h, stavební práce
nebudou realizovány o víkendech a ve státem uznávaných svátcích.
3. Před uvedením stavby do trvalého provozu realizovat technologické změny chlazení
s otočením výparníků chlazení na vertikální odvod vzduchu.
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Podmínky pro fázi provozu záměru
4. Po uvedení záměru do provozu bude provedeno autorizované měření hluku podle § 32a
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů z provozu záměru ve vybraných měřících místech,
uskutečněné pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby
(LAeq8h) a pro nejhlučnější 1 hodinu noční doby (LAeq1h); výběr měřících míst bude
projednán s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje. Výsledky měření budou
předloženy Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje k posouzení.
5. V případě, že měřením hluku bude doloženo prokazatelné překročení hygienických limitů
hluku stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů pro chráněný venkovní prostor staveb
pro denní a noční dobu, budou provedena dodatečná protihluková opatření předem
projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje.
6. Nepřivážet prasata do provozovny v pátek po 17 hodině, o víkendech a v pondělí
před druhou hodinou ranní.
Podmínky pro fázi ukončení provozu
Nejsou navrhovány.
Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů
na životní prostředí
Monitorování vlivu záměru na životní prostředí není navrhováno.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad obdržel dne 01.07.2021 oznámení záměru „Navýšení kapacity vepřové porážky
v provozovně Maso Jičín s. r. o.“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA. Oznamovatelem
záměru byla společnost Maso Jičín s. r. o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín
(IČO: 48168408). Informace o oznámení záměru byla zveřejněna na úřední desce
Královéhradeckého kraje dne 14.07.2021. Závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad dne
18.08.2021. V závěru zjišťovacího řízení krajský úřad konstatoval, že záměr může mít
významný vliv na životní prostředí, bude posuzován podle zákona EIA a dokumentaci podle
přílohy č. 4 k zákonu EIA je nutné zpracovat především s důrazem na ochranu veřejného
zdraví.
Krajský úřad obdržel dne 08.12.2021 dokumentaci vlivů záměru „Navýšení kapacity vepřové
porážky v provozovně Maso Jičín s. r. o.“ na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4
zákona EIA (dále jen dokumentace záměru). Oznamovatelem záměru je společnost Maso
Jičín s.r.o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín (IČO: 48168408). Dokumentaci záměru
podle přílohy č. 4 zákona EIA zpracovala RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. (osoba s autorizací
podle zákona EIA – č. j. 38495/ENV/11, poslední prodloužení č. j. MZP/2021/710/366),
V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové a kol. Dokumentace byla zveřejněna dne
15.12.2021.
Jako zpracovatel posudku byl vybrán Ing. Petr Pantoflíček (osoba s autorizací podle zákona
EIA - č. j. 1547/197/OPVŽP/95, poslední prodloužení č. j. MZP/2021/710/4878), Přestavlky 14,
257 23 Přestavlky u Čerčan.
Posudek byl krajskému úřadu předložen dne 17.03.2022.
Společnost Maso Jičín s. r. o., uhradila Královéhradeckému kraji částku za zpracování
posudku dne 13.04.2022.
Bližší informace o průběhu posuzování jsou zveřejněny v Informačním systému EIA České
informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód
záměru HKK1028.
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Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek
Krajský úřad vycházel při formulování závazného stanoviska z následujících podkladů:
- oznámení záměru zpracované na základě ustanovení § 6 zákona EIA podle přílohy
č. 3 zákona EIA k záměru „Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín
s. r. o.“, které zpracovala v červenci 2021 RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., V Lukách 446/12,
503 41 Hradec Králové a Ing. Markéta Kašparová,
- vyjádření k oznámení záměru
- dokumentace předložená ve smyslu § 8 zákona EIA a zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona
EIA k záměru „Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s. r. o.“, kterou
zpracovala v prosinci 2021 RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., V Lukách 446/12, 503 41
Hradec Králové a kol.,
- vyjádření k dokumentaci záměru,
- veřejné projednání záměru konané dne 02.02.2022,
- posudek na dokumentaci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen posudek),
který v březnu 2022 vypracoval dle přílohy č. 5 zákona EIA Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky
14, 257 23 Přestavlky u Čerčan.
Vydání souhlasného závazného stanoviska je založeno jednak na vyhodnocení současného
stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém území (v době
zpracování dokumentace) a jednak na vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví.
V závěru dokumentace je uvedeno, že za předpokladu realizace podmínek k ochraně
veřejného zdraví a životního prostředí vyplývající z procesu posuzování lze konstatovat, že
životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou v posudku vyhodnoceny jako relativně méně
významné a v zásadě nemající limitující charakter pro případnou realizaci záměru.
Na základě výše uvedeného, výsledků hodnocení a autorizovaných studií předložených
v rámci dokumentace, zohlednění vyjádření k dokumentaci, veřejného projednání a údajů
uvedených v posudku se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že
negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy
a že předmětný záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat,
a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko, podmíněné splněním stanovených podmínek.
Odůvodnění stanovených podmínek
Podmínka č. 1 – podmínka je uvedena pro stanovení povinného zavedení snižujících opatření
na zdrojích zápachu v areálu. Podmínka byla formulována na základě připomínek veřejnosti
a veřejného projednání a byla krajským úřadem upravena.
Podmínka č. 2 – podmínka vyplývá z požadavku minimalizovat negativní vlivy na obyvatelstvo
při provádění výstavby.
Podmínka č. 3 – podmínka je stanovena na základě požadavku tlumení hluku z provozu
klimatizace za účelem snížení pronikání hluku do obytné zástavby obce.
Podmínky č. 4 a 5 – podmínky jsou stanoveny na základě požadavků Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje k ověření výsledků hlukové studie.
Podmínka č. 6 – podmínka je stanovena na základě stížností veřejnosti ve vyjádřeních
a na veřejném projednání k omezení hluku z provozovny a zajištění pohody obyvatelstva.
Podmínky uvedené v tomto stanovisku vycházejí jednak z opatření, která jsou součástí
dokumentace, a rovněž z relevantních připomínek vznesených v rámci procesu posuzování
vlivů na životní prostředí i veřejného projednání. Podmínky byly formulovány tak, aby
odpovídaly účelu stanoviska a jejich splnění bylo kontrolovatelné. Podmínky a požadavky,
které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, nejsou do závazného stanoviska
zahrnuty, neboť povinnost plnit takovéto požadavky ukládá oznamovateli nebo provozovateli
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záměru platná legislativa a není tedy nutno je samostatně ukládat. Tři podmínky navržené
zpracovatelem posudku krajský úřad do podmínek závazného stanoviska nezahrnul –
podmínky č. 1 a 5 uvedené v posudku k záměru krajský úřad nezahrnul, jelikož jejich plnění
vyplývá z platné legislativy a podmínku č. 8 uvedenou v posudku k záměru krajský úřad
nezahrnul, jelikož odkazuje na podmínku č. 2 uvedenou v posudku, kterou krajský úřad upravil
(ve stanovisku podmínka č. 1).
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska potenciálního ovlivnění veřejného zdraví přicházejí v rámci realizace a provozu
záměru teoreticky v úvahu faktory fyzikální (hluk, vibrace), chemické (zápach, znečišťování
ovzduší, vody a půdy) a psychosociální (rušení pohody aj.). Hlavním škodlivým vlivem
při realizaci a provozu záměru je související doprava. Na základě modelování hluku nebudou
u nejbližších hodnocených bodů (referenčních) překročeny legislativní limity pro ochranu
zdraví pro hluk či nedojde ke zhoršení situace v porovnání se stávajícím stavem. Na pohodu
obyvatel negativně působí zápach. Během provozu záměru lze očekávat produkci pachových
látek. Zdrojem zápachu je především provoz na čistírně odpadních vod a dále vedlejší
živočišné produkty. Ke snížení negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly v rámci
stanoviska definované podmínky, jejichž splnění pomůže k akceptovatelnosti vlivů.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
V průběhu výstavby záměru může přechodně dojít ke zhoršení akustické situace v daném
území, a to zejména v souvislosti s dopravou stavebního materiálu po místních komunikacích.
Samotné provádění stavebních prací nebude vzhledem k umístění záměru v průmyslové zóně
zdrojem zhoršení akustické situace v okolí nejbližší obytné zástavby. Pro období provozu byla
zpracována hlukové studie hodnotící vliv navýšení výrobní kapacity zpracování vepřového
masa v areálu společnosti. Navýšení kapacity souvisí s navýšením dopravy související
s dopravou prasat na porážku a odvozem masa a nových stacionárních zdrojů hluku z důvodu
realizace nové haly pro mytí přepravek. Obměna vlastní technologie nevyžaduje nová
vzduchotechnická zařízení. Ke snížení hlukové zátěže jsou ve stanovisku definované
podmínky.
Vlivy z hlediska produkce zápachu
Během provozu záměru lze očekávat produkci pachových látek. Zdrojem zápachu je
především provoz na čistírně odpadních vod a dále vedlejší živočišné produkty. Ke snížení
pachové zátěže je ve stanovisku definovaná podmínka.
Vlivy na ovzduší a klima
Vlastní záměr, tj. stavební úpravy a osazení výkonnější technologie, bude probíhat uvnitř
výrobního objektu. Vně výrobního objektu je plánovaná výstavba nové haly pro mytí přepravek
a parkoviště pro lehké nákladní automobily. Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější
fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V této fázi je obvykle produkováno
nejvyšší množství emisí. Navýšením kapacity porážky dochází ke vzniku nových
vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečištění ovzduší pod kódem 7.1., 7.6. a 3.1. V rámci
rozptylové studie byly porovnány imisní přírůstky v porovnání s legislativními limitem. V závěru
rozptylové studie je uvedeno, že pro jednotlivé hodnocené ukazatele bylo provedeno srovnání
s jejich imisními limity. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu u nejvíce ovlivněného bodu
u obytné zástavby jsou příspěvky nízké. Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by
realizací záměru došlo k výraznému zhoršení imisní situace v oblasti, či dokonce k překročení
imisních limitů nad zákonný rámec.
Vlivy na podzemní a povrchové vody
Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Při stavebních
úpravách nedojde k zásahu podzemních nebo povrchových vod. S výjimkou případných
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havarijních stavů nedojde v době provozu záměru k ovlivnění podzemních a povrchových vod.
I přes to je v rámci stanoviska k minimalizaci vlivů na vodní prostředí definovaná podmínka.
Vlivy na půdu
Záměr není realizován na zemědělské ani lesní půdě. Záměr nezasahuje do ochranného
pásma lesa.
Vlivy na přírodní zdroje
Ložiska nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje nejsou záměrem dotčeny.
Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, flóru, ekosystémy)
Navýšení kapacity se odehrává ve stávající budově masokombinátu. Záměr nebude mít vliv
na faunu, floru a ekosystémy ani při výstavbě ani při provozu.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Zvýšení kapacity porážky je realizováno ve stávajícím výrobním areálu společnosti. Okolí je
tvořeno dalšími průmyslovými stavbami. Zájmové území se nachází v zastavěném území
a v zastavitelných plochách. Realizaci záměru nedojde k budování staveb, které by svojí
výškou přesáhly stávající objekty. V místě záměru se nenacházejí žádné významné krajinné
prvky ani prvky územního systému ekologické stability.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Záměr je umístěn ve značné vzdálenosti od nemovitých kulturních památek, zájmové území
nespadá do památkové rezervace či zóny. V zájmovém území nejsou předpokládány
archeologické nálezy. Záměr nebude mít vliv na území historického, kulturního nebo
archeologického významu.
Přeshraniční vlivy
Vzhledem k umístění nehrozí ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví za státní hranicí.
Možnost kumulace negativních vlivů
Kumulace záměru bude spočívat ve vyvolané dopravě, při změně technologie či havárii
v provozovně či okolních firem může dojít i ke kumulaci zápachu a nepřiměřenému obtěžování
obyvatel.
Vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí budou významnější během provozu.
Podrobením záměru procesem hodnocení lze předpokládat slabý negativní vliv na kvalitu
ovzduší a akustické situace v blízkém okolí v souvislosti s vyvolanou dopravou. V rámci
výsledků modelování nehrozí překročení hlukových limitů pro ochranu zdraví obyvatel.
Z hlediska zápachu je obtížné stanovit míru přijatelnosti záměru, protože míra obtěžování
zápachem je vnímaná individuálně. V současné době neplatí ani žádný zákonný limit
pro pachové látky. Navýšení kapacity jatek může být jedním z důvodu posílení zápachu.
Zápach se dá efektivně omezit vhodnými organizačně-technickými opatřeními. Při provozu
záměru mohou být dále potencionálně negativně ovlivněny povrchové vody, a to při havárii.
Toto riziko bude podchyceno v havarijním plánu. Vzhledem k umístění areálu nebude mít
provoz záměru na ostatní složky životního prostředí žádný vliv. Během realizace záměru dojde
krátkodobě ke zhoršení kvality ovzduší a akustické situace v blízkém okolí areálu, na ostatní
složky životního prostředí nebude mít záměr vliv.
Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že vlivy záměru se budou omezovat
zejména na areál záměru, případně na nejbližší okolí, ve větších vzdálenostech se neprojeví.
Mimo areál se budou projevovat vlivy záměru související s hlukovou a imisní situací – pachové
látky, emise a hluk z dopravy. Vlivy záměru při jeho realizaci a provozu lze očekávat výhradně
v místním měřítku. Za předpokladu realizace podmínek k ochraně veřejného zdraví a životního
prostředí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené
lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Předmětem záměru je navýšení maximální kapacity vepřové porážky v současném areálu.
Navýšením kapacity vepřové porážky nedojde ke změně stávajícího charakteru záměru.
Jatečně opracovaná těla prasat budou dále zpracovávána v provozovně na masné výrobky
nebo přímo dodávána odběratelům.
Technické a technologické řešení záměru při dodržení podmínek řádného provozování
odpovídá současným progresivním technologiím pro porážku prasat. Navržené řešení
garantuje rozumné řešení pro další využití stávající potravinářské provozovny, při snaze o co
nejmenší dopady na obyvatele nejbližší obytné zástavby. Za hlavní problematické okruhy vlivů
posuzované stavby a jejich řešení v rámci dokumentace je možné považovat hlukové aspekty
z vyvolané dopravy a zápach z provozovny. Zdroji zápachu jsou především dočasné sklady
vedlejších živočišných produktů a provoz areálové čistírny odpadních vod. Dalším možným
zdrojem zápachu může být přítomnost zvířat před porážkou. Dalšími negativními vlivy provozu
záměru jsou vyšší spotřeba vody, produkce kapalin silně zatížených organickým materiálem
a spotřeba energie spojená s chlazením a s ohřevem vody. Únik závadných látek vodám
do povrchových nebo podzemních vod se za běžného provozu nepředpokládá, neboť je
provoz v tomto ohledu zabezpečen. Jedním z hlavních preventivních předpokladů je
zachování všech bezpečnostních režimů ve výrobních a skladovacích objektech, dodržování
technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování těchto opatření.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl zpracován v jedné variantě.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci krajský úřad ve lhůtě obdržel pět vyjádření, z toho čtyři od dotčených orgánů
a jedno od veřejnosti, a to:
<0000> Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne
21.12.2021,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne
22.12.2021,
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, ze dne 10.01.2022,
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 10.01.2022,
Veřejnost, ze dne 13.01.2022.
Připomínky z došlých vyjádření jsou náležitě komentovány v posudku, části V. Vypořádání
všech obdržených vyjádření k dokumentaci. Všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly vzaty do úvahy při formulování podmínek tohoto stanoviska. V dalším textu
závazného stanoviska je prezentováno znění stěžejních vyjádření.
Veřejné projednání
Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad obdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádření
veřejnosti k dokumentaci, nařídil v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona EIA konání veřejného
projednání, které se uskutečnilo dne 02.02.2022 od 15:00 hodin v Porotním sále
Valdštejnského zámku, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín. Zápis z veřejného projednání
byl pořízen dne 07.02.2022. Všechny dotazy a připomínky byly na veřejném jednání
zodpovězeny. Výstupy z veřejného projednání jsou zohledněny v tomto stanovisku. Zápis
z veřejného projednání ze dne 07.02.2022 je přílohou tohoto stanoviska a bude zveřejněn
spolu se stanoviskem.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ve vyjádření
ze dne 21.01.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/8805) k dokumentaci neuplatnila žádné připomínky.

7

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
KHS), ve vyjádření ze dne 22.12.2021 (č. j. KHSHK 41846/2021/HOK.HK/Hr) z hlediska zájmů
chráněných orgány ochrany veřejného zdraví s dokumentací záměru souhlasí. KHS
ve vyjádření navíc uvádí, že hluková studie představuje pouze teoretický výpočet a že je nutno
po zprovoznění provést kontrolní měření hluku ze stacionárních i liniových zdrojů hluku
souvisejících se záměrem v chráněném venkovním prostoru staveb po dohodě s KHS v denní
i v noční době.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, ve vyjádření ze dne
10.01.2022 (č. j. KUKHK–42018/ZP/2021, JID: 125756/2021/KHK) nemá k dokumentaci
připomínky.
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí (dále jen MÚ Jjčín), ve vyjádření ze dne
10.01.2022 (č. j. MuJc/2022/912/ZP/Hav) z hlediska ochrany ovzduší souhlasí s navrženým
záměrem navýšení kapacity porážky a zkušebním provozem v délce trvání 1 roku, neboť je
u vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší nutné vyhodnotit vliv provozu za navýšení
kapacity vepřové porážky na šíření zápachu - vnášení pachových látek, zda bude docházet
k častějšímu obtěžování zápachem v obytné zástavbě, případně průmyslové zóně. MÚ Jičín
z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že dokumentace neobsahuje žádné informace, na základě
jakých poznatků bude roční zkušební doba vyhodnocena, resp. jak bude stanoveno, že není
zapotřebí provádět další organizačně-technická opatření ve vztahu k provozu čistírny
odpadních vod a manipulaci s vedlejšími živočišnými produkty nebo odpady, kdy a kolikrát
bude provedeno "měření" a vyhodnocení, zda a při jakých hodnotách (zjištění) bude uloženo
instalovat vzduchotechnický systém (odsávání) a navazující dezodorizační technologii, zda
v tomto případě dojde k omezení provozu do doby instalace. Následně MÚ Jičín z hlediska
ochrany ovzduší uvádí, že připomínky veřejnosti se objevily i po prvním podání oznámení
záměru a mělo by k nim být také přihlíženo. Dále je konstatováno, že zápach je zaznamenán
občasně, např. i při průjezdu kolem areálu.
Vypořádání: Po plánovaném navýšení kapacity porážky bude záměr spadat pod režim zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon IPPC). Záměr bude vyžadovat získání integrovaného
povolení podle zákona IPPC. V tomto případě tedy uvažovat o zkušebním provozu, neboť
integrované povolení musí předcházet stavebnímu povolení, resp. realizaci tohoto povolení
a kolaudaci stavby. V procesu získání integrovaného povolení musí být vyřešeny všechny
problematické otázky a celý provoz bude porovnáván s tzv. BAT technologiemi (nejlepší
dostupné techniky). V tomto procesu budou mimo jiné schváleny havarijní plán z hlediska
ochrany vod, provozní řád podle zákona o ovzduší a další organizační a provozní řády. Dále
budou stanoveny další omezení a limity provozu v souladu s legislativou a v návaznosti
na opatření vzniklá v procesu EIA. Mimo jiné budou v integrovaném povolení stanoveny
kontrolní mechanizmy kontroly dodržování těchto řádů a opatření s jejich případnou revizí.
V rámci tohoto stanoviska jsou navržená opatření, která by měla být dostatečná a měla by
omezit šíření pachových látek z provozovny do obytné zástavby města. Při zjištění, že i přes
tato opatření budou v provozovně prokukovány zápachové látky v takovém množství, že bude
obtěžováno obyvatelstvo, jsou zákonné možnosti na zavedení dalších opatření. Při každoroční
zprávě o plnění integrovaného povolení musí provozovatel na případné stížnosti reagovat.
K druhé připomínce – vyjádření veřejnosti v obou podáních oznámení záměru řeší především
problematiku zápachu a hluku z provozovny a tím se zpracovatelka dokumentace
ve vypořádání zabývala.
MÚ Jičín dále ve vyjádření z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje na nedostatečnou
úpravu z hlediska nakládání s komunálními odpady v této provozovně. Zpracovatel
dokumentace neakceptoval povinnosti uložené právnické osobě podle § 62 odst. 1 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech – oddělené soustřeďování odpadů (papír, plasty, sklo, přiměřeně
kovy a biologický odpad), komunální odpady ze skupiny 20.
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Vypořádání: Povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech jsou dány
jednoznačně tímto zákonem bez ohledu na proces EIA. Povolení nakládání s odpady bude
vydáváno v rámci integrovaného povolení podle zákona IPPC.
Veřejnost ve vyjádření ze dne 13.01.2022 uvádí, že záměr bude mít negativní dopad
na životní prostředí i obyvatelstvo v blízkém okolí provozovny (především zápach, hluk
z technických zařízení a navážky vepřů). Veřejnost uvádí, že již v současnosti je často cítit
velmi silný zápach a slyšet kvikot prasat, která jsou dovážena na porážku, a hluk
pravděpodobně z klimatizačních jednotek. Veřejnost s rozšířením porážky nesouhlasí.
Vypořádání: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
neodděluje pachové látky od znečišťujících látek. Z provozovny tohoto typu nejde přesně
definovat a kvantifikovat emise pachových látek, neboť nejsou stanoveny žádné emisní faktory
nebo emisní limity pro zdroje pachu v provozu masokombinátu. Pachové látky mají svá
specifika, počítají se pouze pro maximální koncentrace, protože to je hodnota, která obyvatele
obtěžuje. Pachy se dlouhodobě v atmosféře neudrží. Hodnocení zápachu je velice
komplikované, subjektivní s tím, že v laboratorních podmínkách je možné dosáhnout relativně
slušné přesnosti, v praktickém životě však chyba měření i modelování roste. V dokumentaci
zpracovatelka dokumentace modelování neprováděla, ale identifikovala zdroje pachových
látek v provozovně a navrhla opatření ke snížení jejich emisí a tím i ke snížení obtěžování.
Zpracovatel posudku provedl místní šetření v areálu a v okolí. Při prohlídce areálu byly
identifikovány stejné hlavní zdroje zápachu v provozovně. Jsou to především sklady vedlejších
živočišných produktů, areálová čistírna odpadních vod a částečně i stájové prostory, kde se
shromažďují pro zvířata před porážkou. Na areálové čistírně odpadních vod byly v minulosti
i nedávné době provedeny různé stavební a technologické úpravy, které vedly ke snížení emisí
pachových látek do okolí. Celá čistírna odpadních vod je nyní situována ve zděném objektu,
který je odvětráván dvěma stěnovými ventilátory. Za nejproblematičtější zdroj zápachu lze
považovat skladování a manipulaci s vedlejšími živočišnými produkty. K největší produkci
pachových látek dochází především při manipulaci s tímto materiálem při odvážení z areálu
zejména v letním období. Ke snížení pachové zátěže jsou v rámci tohoto stanoviska
formulovány podmínky. Stížnost na problematiku hluku byla veřejností opakována
i na veřejném projednání, kde byla probírána i problematika navážení prasat určených
k pondělní porážce již v neděli. Z veterinárního hlediska je možné dovést prasata maximálně
8 hodin před porážkou, což provozovateli umožňuje dovést prasat na pondělní porážku již
v neděli ve večerních hodinách. Toto samozřejmě může působit rušivě zejména v době
pracovního klidu nebo státních svátků. Na základě této připomínky byla v stanovisku
definovaná podmínka pro navážení prasat. Dalším významným stacionárním zdrojem hluku
v areálu jsou výparníky vzduchotechniky, umístěné u západního štítu porážkové haly.
V současnosti jsou řešené s horizontálním situováním ventilátorů výparníků. Pro snížení šíření
hluku do chráněných prostor je navrženo jejich otočení na vertikální odvod vzduchu z této
technologie.
Krajský úřad se se způsobem vypořádání všech připomínek zpracovatelem posudku
ztotožnil.
Okruh dotčených územních samosprávných celků
Dotčenými územními samosprávnými celky jsou Královéhradecký kraj a město Jičín.
Krajský úřad posoudil žádost podanou oznamovatelem záměru a na základě výše uvedených
podkladů a úvah vydal závazné stanovisko. Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení
vydaná podle zvláštních právních předpisů. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním
orgánem na základě zákona EIA, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Platnost závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být
na žádost oznamovatele prodloužena ve smyslu ust. § 9a odst. 3 zákona EIA.
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Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu
s ust. § 149 odst. 4 správního řádu, je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci
odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno
závazným stanoviskem.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí
Příloha: Zápis z veřejného projednání ze dne 07.02.2022
Královéhradecký kraj a město Jičín se žádají o vyvěšení informace o tomto stanovisku
a o tom, kde lze do stanoviska nahlížet, na své úřední desce ve smyslu ust. § 16 zákona
EIA (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou
dobu bude stanovisko vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno
též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Do stanoviska lze nahlížet v Informačním systému EIA České informační agentury životního
prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1028 nebo také
na krajském úřadě, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906.
Posudek k záměru podle ust. § 9 zákona EIA zpracoval v rozsahu přílohy č. 5 zákona EIA
Ing. Petr Pantoflíček (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA), Přestavlky 14, 257 23
Přestavlky u Čerčan.
Posudek a zápis z veřejného projednání budou současně se stanoviskem zveřejněny
v Informačním
systému
České
informační
agentury
životního
prostředí
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru 1028. Do posudku a zápisu
z veřejného projednání lze nahlížet také na krajském úřadě, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové, č. dveří N1.906.
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Rozdělovník k č. j. KUKHK–42018/ZP/2021:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor organizační a právní, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové – zde,
2) Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín.
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 196/19, 500 02 Hradec Králové,
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
3) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín,
4) Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Oznamovatel:
1) Maso Jičín, s.r.o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín, zastoupená na základě plné moci
společností DP Eco-Consult, s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové.
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.
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