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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 EIA) – závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA k záměru „Navýšení kapacity
vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“
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 EIA sděluje, že záměr „Navýšení
kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“ byl podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona EIA. Na základě písemných vyjádření byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Jičín a Královéhradecký kraj, žádáme podle
§ 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních
deskách a o tom, kdy a kde je možno do závěru zjišťovacího řízení nahlížet. Doba zveřejnění
je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2
zákona EIA neprodleně o vyrozumění krajského úřadu o dni zveřejnění informace na úřední
desce.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační
agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru
HKK1028. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnou také na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Šnajdr, tel. 495 817 141.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona EIA
Záměr „Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“ naplňuje dikci
bodu 103, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Navýšení
kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“ může mít významný vliv
na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen dokumentace) je nutné zpracovat
především s důrazem na ochranu veřejného zdraví.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).
Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek
vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole,
kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou
doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

ODŮVODNĚNÍ
Identifikační údaje záměru:
Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:
- název záměru: „Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 103 [Jatka, masokombináty a zařízení
na zpracování ryb (včetně výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou výrobků
od stanoveného limitu 5 tis. t/rok].
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je navýšení maximální kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín
s.r.o. Celková kapacita výrobků se zvýší o 6 930 t/rok. Realizací záměru nedojde ke změně
stávajícího charakteru záměru. Jatečně opracovaná těla prasat budou dále zpracovávána
v provozovně na masné výrobky nebo přímo dodávána odběratelům. Stavební úpravy budou
pouze v lokálních místech, ve kterých to vyžaduje umístění nové strojního zařízení.
Tab. č. 1 - Porovnání stávající a nové kapacity vepřové porážky

Maximální počet poražených
jatečných prasat

nová kapacita porážky

stávající kapacita

rozdíl

800 ks/den

510 ks/den

+ 290 ks/den
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Průměrná hmotnost jatečně
opracovaného vepřového těla

95 kg

95 kg

-

*Maximální hmotnost jatečně
opracovaných těl (maximální
denní kapacita porážky)

76 t/den

48,5 t/den

+ 27,5 t/den

**Roční kapacita výrobků

+ 56,7 %
19 150 t/rok

12 220 t/rok

+ 6 930 t/rok

*Maximální hmotnost jatečně opracovaných těl (maximální denní kapacita porážky) – údaj pro posouzení
kapacity podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých dalších zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
kategorie činností podle přílohy č. 1 - 6.4.a) – jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl
denně.
**Roční kapacita výrobků – údaj pro posouzení kapacity podle zákona EIA, přílohy č. 1, bod 103 - Jatka,
masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou výrobků
od stanoveného limitu - 5 tis. t/rok.
Pro stanovení roční kapacity výrobků je použit výpočet = maximální denní kapacita porážky x počet pracovních
dnů v roce (252).

Umístění záměru:
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v městě Jičín, k.ú. Jičín.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jatečně opracovaná těla prasat jsou zpracovávána v provozovně na masné výrobky nebo
přímo dodávána odběratelům. Provozovna žadatele se nachází na jihovýchodním okraji města
Jičín, v průmyslové zóně. V blízkosti záměru se nenachází žádná další jatka či kafilérie.
V sousedství se nachází velkoobchody (sklady), servis a prodejny náhradních dílů automobilů
a hydraulických a pneumatických zařízení a centrálního chlazení, prodej zdravotních potřeb.
Dle informačního portálu EIA byl ve městě Jičín projednáván záměr s podobným výrobním
programem, resp. zaměřen na zpracování vedlejších živočišných produktů (dále jen VŽP)
kat. II. a III. Z hlediska možné kumulace zápachu byly ve městě Jičín projednány další dva
podobné záměry, jednalo se o Kompostárnu pro město Jičín z roku 2006 a Rekonstrukce
a intenzifikace ČOV Jičín z roku 2005. U obou záměrů byl po ukončení zjišťovacího řízení dle
zákona EIA vyloučen významný vliv na životní prostředí. ČOV Jičín je od záměru vzdálená cca
1,4 km a kompostárna pro město Jičín cca 2,6 km (v místě současné skládky TKO).
Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru:
Cílem záměru je zvýšit hodinovou kapacitu provozu včetně porážky. Dalším aspektem
rekonstrukce je snížení spotřeby energií, zvýšení komfortu při opracování zvířat, zlepšení
hygienických podmínek a zvýšení kvality opracování zvířat.
V současné době tvoří jádro areálu hlavní výrobní objekt, kde je umístěna veškerá výroba
masokombinátu. Je zde porážka, chladírny, mrazírny, bourárna, balíčkárna, masná výroba,
šatny a expedice. Další objekty v areálu jsou vrátnice, kotelna, čistírna odpadních vod, vrátnice
s prodejnou, regulační stanice plynu, zásobník na kapalný dusík a trafostanice. V rámci areálu
investor dále plánuje provést stavební úpravy, které celkově zlepšují výrobní podmínky.
Navržené stavební úpravy nejsou nevyhnutelné pro navýšení kapacity porážky. Jedná
se o vybudování nové haly k mytí a skladování přepravek včetně rekonstrukce a dostavby
komunikace před halou, dále je v rámci areálu v jižní části navrženo parkoviště pro lehké NA,
jehož součástí bude i nová čerpací stanice. Jatečná prasata budou před porážkou
shromažďována v současných prostorách stájí. Stávající hrazení ve stájích bude upraveno
pouze v prostoru před vstupem do nově navrženého kotce, který vznikne před naháněcí
uličkou. Nově vybudovaný kotec má kapacitu cca 27-30 vepřových kusů.
Na prvním pracovišti v čisté části porážky bude umístěna nová plošina s výškou 950 mm
(zvýšení 500 mm), na které bude prováděno vyjmutí střev a žaludků. V návaznosti na tuto
změnu bude provedena změna dopravy střev a žaludků do střevárny. Nově bude místo
stávajícího dopravníku umístěn nerezový skluz, po němž budou tyto částí samospádem
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dopraveny na stůl ve střevárně. Další část opracovací linky plně respektuje stávající situaci
až do místa půlení, kde bude instalována nová půlící pila včetně sterilizátoru. Za půlící pilou
bude zřízeno nové pracoviště, kde bude prováděno odsávání míchy a mozečků. Dopravník
na odsun V 1/2 za půlící pilou bude rekonstruován a zkrácen. Za dopravníkem bude vytvořena
pomocí dráhy ve spádu zásoba kusů před váhou ve visu. Přísun kusů ke spouštěcímu
dopravníku, který bude zajišťovat dopravu kusů na stávající nižší výšku dráhy, a k následnému
vážení bude regulován a řízen obsluhou u váhy. Stávající váha ve visu bude posunuta
z důvodu umístění nového značení kusů. Přes toto zařízení budou kusy přesunovány pomocí
nově instalovaného dopravníku. Za tímto dopravníkem bude napojen stávající provoz beze
změn.
Stanoviště veterinární prohlídky budou beze změny. Kapacita chlazení se nemění. K dispozici
jsou dva rychloschlazovací tunely, chladírna drobů, chladírna vepřových půlek, chladírna
pozastavených kusů, chladírna a expedice konfiskátů a mrazírny. Daný provoz neumožňuje
delší skladování masa v chladírnách. Maso je po porážce schlazeno na požadovanou teplotu
a následně co nejrychleji expedováno k dalšímu zpracování nebo obchodníkovi. Pro montáž
zařízení je nutno stavebně připravit otvory ve stávajícím objektu dle požadavků zhotovitele
a upravit zejména podlahy v nečisté části porážky.
Oznamovatel:
Maso Jičín s.r.o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín (IČO: 48168408)
Krajský úřad dne 02.07.2021 obdržel od oznamovatele záměru, tj. společnosti Maso Jičín
s.r.o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín (IČO: 48168408), oznámení záměru „Navýšení
kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“ zpracované podle přílohy č. 3
zákona EIA (dále jen oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 103, kategorie II, přílohy č. 1
zákona EIA.
Oznámení záměru zpracovala v červenci 2021 RNDr. Daniela Pačesná Ph.D., DP EcoConsult s.r.o., V Lukách 446/12, Věkoše, 503 41 Hradec Králové (osoba s autorizací podle
§ 19 zákona EIA).
Dne 14.07.2021 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům.
Dne 14.07.2021 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 13.08.2021.
V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „VD Valcha, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“
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 „Navýšení kapacity
vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.“ bude posuzován podle zákona EIA.
Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:

-

-

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
dne 22.07.2021 (č. j. KHSHK 22550/2021/HOK.HK/Hr),
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 29.07.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/4589),
Krajský úřad, dne 09.08.2021 (č. j. KUKHK–24307/ZP/2021, e.č. 76002/2021/KHK),
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, dne 30.07.2021
(MuJc/2021/18948/ZP/VoJ),
Veřejnost, dne 30.07.2021.
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V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených orgánů a veřejnosti vzneseny
připomínky. Dotčený územní samosprávný celek a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
(dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 21.07.2021 (č. j. KHSHK 22550/2021/HOK.HK/Hr),
z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru.
KHS dále uvádí, že k ověření výsledků Hlukové studie, která představuje pouze teoretický
výpočet, je nutno po zprovoznění záměru provést kontrolní měření hluku ze stacionárních
i liniových zdrojů hluku souvisejících se záměrem v chráněném venkovním prostoru staveb
dle Hlukové studie po dohodě s KHS v denní době. Z hlediska zájmů chráněných orgány
ochrany veřejného zdraví KHS nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.
Krajský úřad ve vyjádření ze dne 09.08.2021 (č. j. KUKHK–24307/ZP/2021,
e. č. 76002/2021/KHK) k oznámení záměru nemá z hlediska nakládání s odpady, ochrany vod,
ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa a ochrany zemědělského půdního
fondu připomínky.
Krajský úřad, z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že záměr vyžaduje
v navazujícím řízení vydání integrovaného povolení. V případě, že se jedná o změnu zařízení,
jejíž provedení vyžaduje stavební povolení, nebo společné povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje podle stavebního zákona, lze práva a povinnosti vyplývající ze stavebního
povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, vykonávat
nejdříve ode dne právní moci integrovaného povolení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP),
ve svém vyjádření ze dne 22.07.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/4589), z hlediska ochrany ovzduší
a ochrany vod nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
ČIŽP, z hlediska odpadového hospodářství (dále jen ČIŽP – odpady) uvádí, že dle hlášení
o produkci a nakládání s odpady za roky 2019 a 2020 zaslané společností Maso Jičín s.r.o.,
IČO: 48168408, prostřednictvím systému ISPOP nejsou v předmětné provozovně
produkovány žádné odpady kat. č. 02 02 04 „Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku“. Dle zjištění ČIŽP jsou veškeré odpady z čištění vod zařazeny pod kat. č. 02 02 03
„Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování“. Toto zařazení neodpovídá skutečnému
charakteru a původu odpadů. Pod odpad kat. č. 02 02 03 je možné zařadit např. odpad z česlí
(jsou-li zde zachyceny pouze tkáně), jak je tomu doposud, ne však kal ze sedimentačních
jímek. ČIŽP tedy požaduje při provozu záměru zařazení odpadů vznikajících při čištění
odpadních vod pod vhodná katalogová čísla.
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí (dále jen MúJc), ve vyjádření ze dne
28.07.2021 (MuJc/2021/18948/ZP/VoJ) nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany
lesa, ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu připomínek.
MúJc, z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že po prostudování oznámení záměru se jedná
o vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - spalovací zdroj a činnosti - jatka, udírny.
MúJc dále uvádí, že vzhledem občasným stížnostem na zápach z provozu jatek či čistírny
odpadních vod v případě nepříznivých povětrnostních podmínek za současné kapacity jatek,
navrhuje uložení zkušebního provozu na dobu 1 roku a případné uložení dalších technických
podmínek provozu k omezení zápachu (zdroj - provoz jatek, provoz udírny, manipulace s VŽP,
kaly, odpady). MúJc dále poukazuje na to, zda jsou již uložená opatření efektivně využívána,
případně aby byla prověřena jejich technická funkčnost (např. funkčnost zařízení pro jímání
a čištění odpadních plynů ze skladování jatečného odpadu a vedlejších produktů, odpadní plyn
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z výrobních zařízení a ze zařízení k úpravě a skladování vedlejších jatečních produktů
a odpadů) - viz str. 49 oznámení záměru.
Veřejnost ve svém vyjádření ze dne 28.07.2021 nesouhlasí s realizací záměru z důvodu
negativního dopadu na obyvatelstvo v okolí města Jičín. Veřejnost dále uvádí, že již
v současné době přetrvává silný zápach a hluk z provozu.
Kopie všech obdržených vyjádření s úplným zněním připomínek dotčených orgánů,
dotčeného územního samosprávního celku a veřejnosti obdrží oznamovatel záměru jako
podklad pro zpracování dokumentace.
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
(MúJc a veřejnosti) dospěl krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu
celého zákona EIA.
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,
předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, dotčených orgánů
a dotčených územních samosprávných celků.
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.
S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků
a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu dvou výtisků
a 5krát vyhotovení v elektronické podobě na technickém nosiči dat.
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.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

-

-

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
dne 22.07.2021 (č. j. KHSHK 22550/2021/HOK.HK/Hr),
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 29.07.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/4589),
Krajský úřad, dne 09.08.2021 (č. j. KUKHK–24307/ZP/2021, e.č. 76002/2021/KHK),
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, dne 30.07.2021
(MuJc/2021/18948/ZP/VoJ),
Veřejnost, dne 30.07.2021.

Rozdělovník k č. j. KUKHK–24307/ZP/2021:
Oznamovatel:
1) Maso Jičín s.r.o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín, zastoupená společností DP EcoConstult s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 1
Dotčené orgány:
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) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 1
4) Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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