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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Výstavba provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost
s.r.o. s provozem krematoria pro domácí zvířata“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
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“)
Identifikační údaje:
Název: Výstavba provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost s.r.o. s provozem
krematoria pro domácí zvířata
Kapacita (rozsah) záměru:
Z hlediska instalovaného zařízení:
Obsah komory: 1,33 m3, 1,9 m délka x 0,9 m šířka x 0,77 m výška
Kapacita jednoho cyklu: 400 – 500 kg
Váha: 3 tuny
Vnější rozměry: 2,78 m délka x 1,47 m šířka x 1,83 m výška
Spotřeba paliv (běžná): zemní plyn – 10 Nm3/hod
Z hlediska zpracovávaných objemů – cca 600 kusů domácích zvířat za rok, kdy 80 % budou
představovat psi, zbytek pak kočky, kanárci, křečci, morčata a další drobná běžně chovaná
zvířata. Předpokládaná průměrná váha domácího zvířete je 15 kg, to znamená požadavek na
spálení cca 9000 kg živočišných tkání za rok.
Z hlediska povahy zpracovávaných materiálů – jedná se o materiály 1. kategorie podle
klasifikace Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1774/2002, kterým se stanoví
hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské
spotřebě.
Z hlediska stavebního – spalovací zařízení bude součástí administrativního objektu s průčelím
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a dvěma křídly, kdy pro spalovací zařízení budou vymezeny prostory ve východním křídle
spolu s nezbytným zázemím pro provoz; WC, technická místnost, chladírna, rozlučková
místnost, čekárna pro pozůstalé a kancelář pro obsluhu, veterináře.
Charakter záměru:
Charakter záměru
Jedná se o výstavbu administrativní budovy, jejíž jedna část bude sloužit jako administrativní
zázemí investora a její druhá část bude sloužit jako krematorium pro malá domácí zvířata
s odpovídajícím technickým zázemím. Pro spalování bude instalováno zařízení Spectrum
Derwent II.
Typová řada spalovacích pecí firmy WASTE SPECTRUM byla konstruována tak, aby plně
odpovídala požadavku Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1774/2002, kterým se
stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny
k lidské spotřebě, na spalování odpadů živočišného původu v kategorii nízkokapacitních pecí.
Jako nízko kapacitní se označují spalovací pece s kapacitou spalování do 50 kg/hod.
Navrhovaný záměr je součástí stávajícího areálu investora na pozemcích v jeho vlastnictví.
Možné kumulace vlivů
Areál firmy je využíván ke skladování a drobné výrobě, vzhledem k rozsahu jednotlivých
činností nelze kumulaci předpokládat.
Kumulace se záměry jiných subjektů
Areál je součástí menší zóny, nejvýznamnějším provozovatelem je podnik firmy ČERPO, a.s.
V rámci širších vztahů je možná interakce se stacionárními a mobilními zdroji znečišťování
ovzduší. Jedná se mimo jiné o lokální topeniště v obcích, záměry jiných subjektů
přispívajících ke znečištění ovzduší v okolí, dopravu na komunikacích. Z hlediska
nadregionálního a globálního lze předpokládat transfery znečišťujících látek z jiných oblastí
České republiky, Polska, Německa a dalších zemí. V tomto dokumentu jsou hodnocena
dostupná data a zejména příspěvky realizovaného záměru k imisní situaci s ohledem na jeho
rozsah.
Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány
jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto
posuzování.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hořiněves
Katastrální území: Želkovice
Parcely č.: 220/5
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Zahájení stavby: 2011
Dokončení stavby: 2011-12
Oznamovatel: KM SEPOZ stavební společnost s.r.o.
Závěr:
Záměr „Výstavba provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost s.r.o.
s provozem krematoria pro domácí zvířata“ naplňuje dikci bodu 10.2, kategorie II, přílohy
č. 1 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
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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 „Výstavba
provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost s.r.o. s provozem krematoria
pro domácí zvířata“ 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 v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 07.09.2009,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 09.09.2009,
- Městský úřad Smiřice, ze dne 22.09.2009,
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 11.09.2009,
- Muzeum východních Čech, ze dne 08.09.2009.
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 „Výstavba provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost s.r.o.
s provozem krematoria pro domácí zvířata“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost
o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

v z. Ing. Tomáš Morávek
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: 16246/ZP/2009 - Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové
2) Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
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Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, PO BOX 9, 501 01
Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové¨
3) Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
4) Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
5) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
Oznamovatel:
KM SEPOZ stavební společnost s.r.o., Cerekvice nad Bystřicí 160, 507 77 Cerekvice nad
Bystřicí
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
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