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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení 

zjišťovacího řízení k záměru „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované 

v areálu chovu prasat Libřice“ zařazeného v kategorii II, bod 10.2 přílohy č. 1 zákona 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu 

v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle 

přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované 

v areálu chovu prasat Libřice“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr 

bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

 

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

ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy 

a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném 

území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně 

s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého 

kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti 

a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, 

nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění 

příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším 

možném termínu. 

 

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

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

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

vyvěšení této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu. 

 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 

odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat 

dle zákona.  
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V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, 

na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí kladen zvýšený důraz. 

 

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má 

možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 

500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. 

 

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační 

agentury životního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení 

zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách 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. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet 

do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183. 

 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

(dle údajů uvedených v oznámení) 

 

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. Nejbližší obytný objekt je vzdálen od záměru 770 m jižně a jedná se o objekt č. p. 87 

na stavební parcele číslo 169 v k.ú. Libřice. 

 

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. 

 

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 

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). V zařízení nebudou 

zpopelňovány SRM odpady.  
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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.  

 

Záměr se nachází v obci Libřice, k.ú. Libřice, st.p.č. 162. 

 

 

 

 

 

V zastoupení Ing. Tomáš Morávek 

 

 

                                                                                                    Dr. Ing. Richard Veselý 

                                                                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

 

 

Příloha: kopie oznámení 

 

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 (bez oznámení) 

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 (bez oznámení) 
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Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

      (bez oznámení – na základě požadavku MŽP ČR, odboru EIA a IPPC)   

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

(bez oznámení) 

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

(bez oznámení) 

 


