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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“) – předání 

závěru  a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Zpopelňovací zařízení 

živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat Libřice“ 

 

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 sděluje, že záměr „Zpopelňovací zařízení 

živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat Libřice“ byl podroben 

zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených 

územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení. 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Libřice a Královéhradecký kraj, žádáme 

podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách 

a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo 

rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní 

samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení 

této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu. 

 

Dotčené správní úřady, tj. Obecní úřad Černilov a Magistrát města Hradec Králové, žádáme 

neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je 

nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení 

této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách 
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krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství 

– Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní 

prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této 

písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.  

 

 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr  

 

„Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu 

chovu prasat Libřice“ 

 

          ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zákona 

 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat 

Libřice 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Kapacita instalovaného zpopelňovacího zařízení „Volkan 500“: 

Obsah komory: 1,20 m
3
 - 1,9 m délka x 0,9 m šířka x 0,7 výška 

Kapacita jednoho cyklu: 400 – 500 kg 

Naskladňování materiálu: čelní 

Váha: 3 tuny 

Vnější rozměry: 2,6 m délka x 1,75 m šířka x 2,1 m výška. 

Spotřeba paliv (běžná): Zemní plyn 7 - 9 Nm
3
/hodina, nafta 6 - 8 l/hodina, 

propan 6 - 8 l/hodina (dle anglické specifikace). 

 

Maximální kapacita zařízení – 50 kg živočišných tkání za hodinu, z hlediska technologického 

se jedná o diskontinuální provoz a nelze reálně dosáhnout 100 % využití zařízení v čase. 

 

Předpokládaná využitá kapacita na jedno zařízení 

- maximální využití denní kapacity – až 500 kg/den, 

- maximální kapacita zařízení – 182,5 t živočišných tkání za rok, 

- předpokládané využití kapacity dle dlouhodobých statistik – 80 t/rok. 

 

Charakter záměru: Předmětem záměru je instalace zpopelňovacího zařízení živočišných tkání 

zvířat Volkan 500 Animal Incinerator. Zařízení bude umístěno uvnitř stávajícího objektu 

kafilerního boxu a bude sloužit ke zpopelňování uhynulých prasat výhradně z chovu v rámci 

provozovaného areálu Libřice.  

 

Z hlediska povahy zpracovávaných látek – uhynulá prasata a lůžka z porodů z chovu 

na farmě. Jedná se o materiály kategorie II. dle klasifikace nařízení Evropského parlamentu 
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a rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 

původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).  

 

Z hlediska stavebního – zařízení se běžně umisťuje na betonovou desku tloušťky 10 cm 

s jednoduchou konstrukcí zastřešení na ochranu proti povětrnostním vlivům jak vlastního 

zařízení, tak i manipulačního prostoru před ním. V tomto případě bude zařízení umístěno ve 

stávajícím zděném kafilerním boxu. Typová řada spalovacích pecí firmy WASTE 

SPECTRUM byla konstruována tak, aby plně odpovídala požadavkům směrnic EU 

na spalování odpadů živočišného původu v kategorii nízkokapacitních pecí. Jako 

nízkokapacitní se označují spalovací pece s kapacitou spalování do 50 kg/hod. Konstrukce 

vlastního spalovacího prostoru plně odpovídá směrnicím EU, které se týkají veterinárních 

hledisek i požadavků na ochranu ovzduší. Základním požadavkem je tzv. dvoustupňové 

spalování. V praxi to znamená, že ve spalovací komoře je při teplotě cca 900 °C spalován 

biologický materiál. Zplodiny vzniklé spálením jsou vedeny do další komory vybavené 

druhým hořákem, kde jsou znovu vystaveny teplotě minimálně 850 °C po dobu alespoň 2 

sekund.  

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Libřice  

Katastrální území: Libřice 
 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Předpokládané zahájení  a dokončení stavby: rok 2012 

 

Oznamovatel: LIPRA PORK , a.s., Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami 

 

Závěr: 

Záměr „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat 

Libřice“ naplňuje bod 10.2 v kategorii 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, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní 

správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Zpopelňovací 

zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat Libřice“ nebude 

posuzován podle zákona. 

 

Odůvodnění:  

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní 

námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru. V průběhu zjišťovacího 

řízení byly vzneseny námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru 

ze strany obce Lejšovka a obce Libřice (v příloze vyjádření obce Libřice byla petice občanů 

s podpisovým listem adresovaná obci Libřice). 

 

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili: 

 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

   ze dne 16.02.2012, č.j. 1903/ZP/2012 – Po, ev.č. 17665/2012/KHK, 

- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 17.02.2012, č.j. SZ MMHK/020885/ŽP/Čer      



4 

  MMHK/021961/2012, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,   

   ze dne 16.02.2012, č.j. S-KHSHK 03160/2012/2/HOK.HK/Hr, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 22.02.2012, 

č.j. ČIŽP/45/IPP/1201990.000/12/KDR, 

- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, 

ze dne 07.02.2012, č.j. SVS/1046/2012-KVSSH,  

- Obec Libřice ze dne 23.02.2012, 

- Obec Lejšovka ze dne 26.02.2012. 

 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen 

„KVS“) ve svém vyjádření ze dne 08.02.2012, č.j. SVS/1046/2012-KVSSH upozorňuje, 

že před zahájením provozu zařízení je nutné požádat místně příslušnou KVS o schválení 

a registraci zařízení.  

 

Krajský úřad k vyjádření KVS uvádí následující:  

KVS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka uvedená 

ve vyjádření ze dne 08.02.2012, č.j. SVS/1046/2012-KVSSH není směřována do procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona,  ale do navazujících řízení. 

 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém 

vyjádření ze dne 16.02.2012, č.j. S-KHSHK 03160/2012/2/HOK.HK/Hr souhlasí 

s oznámením záměru. 

 

Obec Libřice ve svém vyjádření ze dne 23.02.2012 uvádí, cit.: „Obec Libřice žádá 

o posouzení výše uvedeného záměru dle zákona 100/2001 Sb. Důvod – občané obce Libřice 

jsou znepokojeni přístupem Lipry k jejich připomínkám ohledně zápachu z provozu areálu 

výkrmny prasat a na základě svých zkušeností nevěří, že toto nové zařízení nebude zhoršovat 

již tak špatné životní prostředí a ovzduší.“ V příloze vyjádření obce Libřice ze dne 23.02.2012 

je petice občanů s podpisovým listem adresovaná obci Libřice.  

Obec Lejšovka ve svém vyjádření ze dne 26.02.2012 uvádí, že občané mají obavy z možného 

navýšení zápachu. Dále je ve vyjádření obce Lejšovka uvedeno, cit: „Má-li investor zmíněné 

zařízení postavit a uvést do provozu, je jistě na místě, aby všemi možnými prostředky doložil, 

že toto zařízení nebude mít negativní vliv na zhoršení kvality ovzduší a tím na kvalitu ovzduší 

života a na veřejné zdraví. Proto by měl Krajský úřad v této věci postupovat dle zákona. 

Žádáme proto o nezávislé posouzení záměru – především s důrazem na znečištění ovzduší, 

podzemních vod, dopadem na flóru a faunu v okolí areálu.“   

 

Krajský úřad k vyjádření obce Libřice a obce Lejšovka  uvádí následující: 

Vlivy záměru „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu 

prasat Libřice“ na veřejné zdraví a životní prostředí jsou popsány v oznámení záměru, které 

bylo zpracováno autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 19 zákona Ing. Miroslavem 

Vraným – držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudků podle zákona, číslo 

osvědčení 15650/4136/OEP/92.  

Vlivy záměru na ovzduší jsou v oznámení hodnoceny v kapitole D.1.1. Vlivy na ovzduší 

a klima. Zpracovatel oznámení uvádí, že zápach emitovaný provozem záměru nebude 

přesahovat hranice areálu a u obytné zástavby nebude možné zápach zaznamenat lidskými 

smysly. V oznámení záměru v kapitole I.4. Charakter záměru a možnost kumulace záměru 

s jinými záměry se uvádí, že zejména v rozptylové studii je zahrnut provoz stávajících zdrojů 

do vyhodnocení celkových vlivů. Širší vztahy a možná ovlivnění zejména z hlediska ovzduší 
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jsou vyhodnoceny v rámci příslušných kapitol. Dále se zde konstatuje, že 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.  Přílohou oznámení záměru je 

rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. Martin Vraný, držitel autorizace ke zpracování 

rozptylových studií podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

V závěru rozptylové studie je uvedeno, že výpočet v rámci výpočtové sítě a sledovaných bodů 

byl proveden pro imise: oxid siřičitý - SO2, oxid dusičný - NO2, oxidy dusíku – NOx, oxid 

uhelnatý - CO, organické látky – OL, tuhé znečišťující látky jako PM10, kyselina 

chlorovodíková a fluorovodíková HCL a HF, možný zápach z areálu po instalaci zařízení. Pro 

tyto reprezentativní látky bylo provedeno srovnání s imisními limity dle platných zákonných 

norem. Dále autor rozptylové studie konstatuje, že realizací záměru dojde k určitému navýšení 

emisí ze spalování živočišných tkání a zemního plynu z provozovaného areálu. Dosahované 

imisní příspěvky z provozu zařízení v rámci výpočtové sítě dosahují nízkých hodnot. Z hlediska 

příspěvku k imisnímu limitu lze pokládat příspěvky za malé v některých případech 

zanedbatelné a nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému zhoršení situace 

v oblasti, či dokonce k překročení imisního limitu. Během provozu je nutno zajistit 

pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, tak aby se předešlo případným poruchám, odchylkám 

v provozu. V rámci povozu budou prováděna pravidelná měření emisí zařízení dle platné 

legislativy. Podle zpracovatele rozptylové studie lze z hlediska posouzených údajů záměr 

považovat za akceptovatelný. 

 

Ze stanoviska příslušného stavebního úřadu, tj. Obecního úřadu Černilov, které je nedílnou 

součástí oznámení záměru, je uvedeno, že záměr „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání 

zvířat instalované v areálu chovu prasat Libřice“ na pozemku st.p.č.162 v k.ú. Libřice je 

v souladu s územně plánovací dokumentací obce. Areál je začleněn do území zemědělské 

výroby, která slouží pro umístění staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb s ní spojených, 

staveb pro skladování a servis. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí 

z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví a nepožaduje posuzovat záměr 

podle zákona. 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj jako místně 

příslušný orgán Státní veterinární správy nepožaduje posuzovat záměr podle zákona. 

 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství,  ve svém vyjádření ze dne 16.02.2012, 

č.j. 1903/ZP/2012 – Po, ev.č. 17665/2012/KHK, se vyjádřil k oznámení záměru z hlediska 

orgánu ochrany ovzduší, veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany 

zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod. K oznámení výše 

uvedeného záměru nebylo zásadních námitek. Z hlediska orgánu ovzduší krajský úřad 

upozornil, že provozovatel je povinen nepřekračovat přípustnou míru obtěžování zápachem 

definovanou v §1 vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustní míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů, je zařízení „Farma velkochovu prasat Libřice“ 

společnosti LIPRA PORK a.s. (dále jen „provozovatel zařízení“) v současné době 

provozováno na základě integrovaného povolení č.j. 30939/ZP/2004-Hu-P ze dne 23. srpna 

2005, ve znění změny č.j. 501/ZP/2008-5-Hu-P ze dne 12. února 2008 a změny 

č.j. 6793/ZP/2008-4 ze dne 27. května 2008 (dále jen „integrované povolení“). Provoz 
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„Zpopelňovacího zařízení“, které bude nedílnou součástí zařízení „Farma velkochovu prasat 

Libřice“, je tedy možný až na základě pravomocného rozhodnutí o změně integrovaného 

povolení vydaného krajským úřadem, orgánem integrované prevence. Změna integrovaného 

povolení stanoví závazné podmínky provozu „Zpopelňovacího zařízení“, zejména ochranu 

ovzduší s ohledem na emise pachu a procesně předchází vydání stavebního povolení 

stavebním úřadem Černilov (umístění „Zpopelňovacího zařízení“ lze povolit jen se 

souhlasným závazným stanoviskem krajského úřadu, orgánu ochrany ovzduší).  

Krajský úřad dále uvádí, že provozovatel zařízení má rovněž povinnost provozovat velkochov 

prasat dle plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který byl schválen krajským 

úřadem v rámci řízení o vydání integrovaného povolení, a je též vázán ust. § 10 odst. 1 zákona 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, cit.: „Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou 

míru obtěžování zápachem není dovoleno.“  

V návaznosti na výše uvedené je provozovatel zařízení mimo jiné povinen: 

- používat ověřené a schválené nejlepší dostupné techniky a technologie (tzv. BAT 

uvedené v dokumentu BREF) nebo jiné schválené technologie, které sníží emise 

amoniaku a vnášení pachových látek do ovzduší, v souladu s přílohou 2 nařízení 

vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

- vést u stacionárního zemědělského zdroje znečišťování ovzduší, zařízení pro intenzivní 

chov prasat provozní evidenci v souladu s plánem zavedení zásad správné 

zemědělské praxe a písemné záznamy o počtu chovaných prasat, technologických 

postupech a výrobním programu (chovný cyklus) včetně písemných záznamů 

a dokladů o konkrétních používaných technologiích snižujících emise amoniaku 

vzhledem k technologickým postupům a výrobnímu programu (chovný cyklus).  

- zasílat krajskému úřadu v souladu s platným integrovaným povolením každoroční 

zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.  

Krajský úřad však doposud nezaznamenal ze strany provozovatele zařízení v rámci 

zasílaných zpráv o plnění podmínek integrovaného povolení, ani ze strany dotčených 

správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a dotčené veřejnosti, informaci 

o porušení integrovaného povolení či schváleného plánu zavedení zásad správné zemědělské 

praxe. Zařízení na zpopelňování živočišných tkání zvířat Volkan 500 Animal Incinerator je 

standardizované zařízení. Jedná se o nejlepší dostupnou technologii s minimálním vlivem 

na stávající životní prostředí.  

Z údajů uvedených v oznámení je uvedeno, že realizace záměru omezí zápach, který 

vzniká manipulací uhynulých zvířat při jejich odvozu do spalovacího zařízení mimo areál 

provozovny. Při nakládání s odpady pro fázi výstavby i provozu bude s nimi dále zacházeno 

podle jejich skutečných fyzikálně-chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu 

jejich co nejvyššího využití pro recyklaci. V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto 

umístěny do zabezpečených nádob, či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby 

bylo zamezeno úniku látek do okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální 

rizika. Tyto odpady budou předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti 

budou skladovány dle platných právních předpisů. Manipulace s odpady bude 

zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné odpady bude vypracováván evidenční 

list pro přepravu. Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim 

určených zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně 

odcizení. Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění 

a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou platnými právními 
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předpisy. 

 

S ohledem na výše uvedené krajský úřad neshledal důvody pro posuzování záměru v plném 

rozsahu zákona.    

 

 

Magistrát města Hradec Králové, vodní hospodářství (dále jen „MMHK – vodní 

hospodářství“), ve svém vyjádření ze dne 17.02.2012, č.j. SZ MMHK/020885/ŽP/Čer 

MMHK/021961/2012 upozorňuje že při provozování pracoviště bude nutné řídit se 

havarijním plánem dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 

látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, který se předkládá při každé změně 

ke schválení vodoprávnímu úřadu. 

 

Krajský úřad k vyjádření MMHK - vodní hospodářství  uvádí následující:  

MMHK   - vodní hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. 

Požadavek není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do  navazujících správních řízení. K tomu bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů.   

Magistrát města Hradec Králové, ochrana ovzduší (dále jen „MMHK - ochrana ovzduší“), 

ve svém vyjádření ze dne 17.02.2012, č.j. SZ MMHK/020885/ŽP/Čer MMHK/021961/2012 

upozorňuje na povinnosti vyplývající z ustanovení § 17, odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, 

tj. povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší (krajského úřadu) je třeba k umísťování 

a povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší a k jejich změnám a k uvedení těchto zdrojů do zkušebního i trvalého provozu. 

 

Krajský úřad k vyjádření MMHK  - ochrana ovzduší uvádí následující:  

MMHK – ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. 

Požadavek není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do  navazujících správních řízení. K tomu bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů.   

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany 

ovzduší (dále jen „ČIŽP – ochrana ovzduší“), ve svém stanovisku ze dne 22.02.2012, 

č.j. ČIŽP/45/IPP/1201990.000/12/KDR požaduje  v rámci řízení o umístění a povolení stavby 

zdroje znečišťování ovzduší doložit prohlášení o shodě a prokázat schopnost zařízení plnit 

emisní limity platné v ČR za podmínek stanovených zákonem o ochraně ovzduší. Další 

připomínka je, že pro další stupně řízení dle § 17 zákona o ochraně ovzduší je třeba doplnit 

odborný posudek v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší. Dále ČIŽP  

– ochrana ovzduší upozorňuje, že je třeba instalovat takový software, který bude po dobu 

nejméně jednoho roku archivovat data o provozu zařízení, zejména teplotu ve druhé spalovací 

komoře. Ve stanovisku je také poukázáno na to, že zřejmě omylem je v kapitole 2. Stav 

po realizaci dále pojednáváno tak, jako by měla být instalována dvě zařízení Volkan 500, 

požaduje v dalších stupních řízení dle § 17 zákona o ochraně ovzduší tento údaj vyjasnit. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:  

ČIŽP – ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. 

Doporučení a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do  navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů.    
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení 

odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpady“), ve svém stanovisku ze dne 22.02.2012, 

č.j. ČIŽP/45/IPP/1201990.000/12/KDR požaduje, aby v dalších stupních projektové 

dokumentace byly upřesněny druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání 

s těmito odpady, stanoveny konkrétní místa a nádoby na tříděný odpad, a to tak, aby bylo 

zřejmé splnění požadavků daných zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy 

na úseku odpadového hospodářství. 

 

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpady uvádí následující:  

ČIŽP – odpady nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení 

a požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních 

řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

 

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. 

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto 

v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. 

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 „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat 

Libřice“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, 

a to vždy alespoň na internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

 

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k čj.: 1903/ZP/2012 - Po 

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde  
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2) Obec Libřice, Libřice 62, 503 44 Libřice 

 

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 Libřice, Libřice 62, 503 44 Libřice 

4) Obecní úřad Černilov, č.p. 310, 503 43 Černilov 

5) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

6) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana 

Černého 370, 503 41 Hradec Králové 

 

Oznamovatel: 

LIPRA PORK , a.s., Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami 

 

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  

3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové  

4) Obec Lejšovka, Lejšovka 52, 503 03 

 


