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Krajský úřad
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dle rozdělovníku

08.03.2017

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný úřad podle 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),
vydává na základě oznámení podaného dne 30. 1. 2017 společností Masokombinát Polička a.s., se
sídlem č. p. 300, 572 01 Kamenec u Poličky, IČ 25945491, podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve
zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr
Masokombinát Polička – narovnání skutečné kapacity zařízení
nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění
Příslušný úřad obdržel dne 30. 1. 2017 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru zpracované
v lednu 2017 Ing. Miroslavem Vraným, autorizovanou osobou č. 15650/4136/OEP/92.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Kamenec u Poličky a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad
Kamenec u Poličky, Městský úřad Polička, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajskou hygienickou
stanici Pardubického kraje, Státní veterinární správu pro Pardubický kraj a Českou inspekci
životního prostředí.
_____________________________________________________________________________________________________
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod.

1

Příslušný úřad v zákonné lhůtě podle ust. § 6 odst. 6 zákona dne 2. 2. 2017 pod čj. KrÚ
9643/2017/OŽPZ/JI zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust.
§ 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne
3. 2. 2017. Podle ust. § 6 odst. 7 zákona byla stanovena lhůta do 24. 2. 2017 pro zaslání vyjádření
veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků. Současně bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA) pod kódem záměru PAK757.
Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce obce Kamenec u Poličky dne 3. 2. 2017.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Záměr Masokombinát Polička – narovnání skutečné kapacity zařízení je zařazen podle přílohy č. 1
k zákonu do kategorie II do bodu 8.11 – Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb
(včetně výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou od 5 000 t/rok výrobků.
Kapacita (rozsah) záměru:
Podle platného integrovaného povolení má zařízení kapacitu vepřové porážky 66 t/směnu, kapacitu
hovězí porážky 60 t/směnu a zpracování vytěženého masa a živočišných surovin kapacitu 70 t
produkce masných výrobků a zpracování masa denně. Jedná se však o průměrné provozní
zatížení, nikoliv o projektovanou kapacitu zařízení. Kapacita vepřové porážky je 88 t/den, kapacita
linky na hovězí porážku (může sloužit i pro vepřovou porážku) je 91 t/den v případě skotu
a 47,25 t/den v případě prasnic. Maximální kapacita záměru je 46 540 t/rok.
Umístění záměru:
Kraj Pardubický, okres Svitavy, obec a katastrální území Kamenec u Poličky.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je korekce kapacity dle projektovaných parametrů zařízení a současně
modernizace hovězí porážky včetně chladírny drobů a souvisejících provozů. Kumulace s jinými
záměry je možná jen v dopravě, jedná se však o stávající stav, který se nezmění. V dotčeném
území se nepřipravují jiné záměry s vlivem na životní prostředí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Ve stávajícím zařízení bude modernizovaná, resp. rekonstruovaná hovězí porážka včetně chladírny
drobů spolu se souvisejícími provozy, tj. část stájí, místnost čtvrcení, místnost střevárny a kožárny
včetně prostoru pro umístění kontejneru na nožiny a rohy a to včetně stavebních úprav.
V rekonstruované hovězí porážce bude možná občasná porážka prasnic. Hovězí porážka se dělí na
nečistou část a čistou část. Nečistá část zahrnuje přejímku hovězích kusů v prostoru stájí až po
stažení kůže. Čistá část zahrnuje pracovní operace od oddělování hlav až k odsunu jatečně
upraveného těla k výkupu a do rychlozchlazoven. V prostoru porážky jsou umístěny 3 odběrové
stanice pro tlakové mytí, v prostoru čtvrcení 1. Bude řešeno umístění centrální tlakové stanice,
která bude sloužit i pro vepřovou porážku.
Posouzení příslušného úřadu
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení následující vyjádření a stanoviska:
Městský úřad Polička dne 28. 2. 2017 čj. MP/02967/2017/OÚPRaŽP/BV:
Městský úřad konstatuje, že z hlediska zákonů č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ohraně ovzduší, ve znění pozdějších
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předpisů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, nemá k záměru žádné připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Vodoprávní úřad z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, požaduje k předloženému oznámení doplnit posouzení
osoby s odbornou způsobilostí, tj. posouzení hydrogeologa. Svůj požadavek odůvodňuje tím, že
zařízení se nachází v těsné blízkosti hranice ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů
Sebranice, které bylo stanoveno 22. 1. 2015 veřejnou vyhláškou a novými skutečnostmi zjištěnými
při monitoringu hydrogeologického rajonu Vysokomýtská synklinála.
Hodnocení příslušného úřadu:
Součástí záměru ani jeho změny není odběr podzemních vod a nedochází k vypouštění odpadních
vod do vod podzemních. Posouzení hydrogeologa by příslušný úřad požadoval v případě, že by
součástí záměru bylo zřízení nového zdroje vody z vlastní studny. V zařízení je využívaná voda
pouze z veřejného vodovodu. Odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny kanalizací do stabilizačních
rybníků a na výstupu z ČOV jsou stanoveny integrovaným povolením přísné limity shodné s limity
při vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Autorizovaná osoba, která zpracovala
oznámení, zhodnotila vlivy záměru tak, že provedení změny záměru nemá vliv na produkci
odpadních vod nad rámec vydaného integrovaného povolení. Protože změna záměru nemá vliv na
produkci odpadních vod, příslušný úřad nepovažuje za legitimní požadovat posouzení změny
záměru v celém rozsahu z důvodu požadovaného posouzení stávajícího záměru hydrogeologem.
Předložené oznámení nelze doplňovat, je možné pouze pokračovat v procesu posuzování.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 8. 2. 2017 pod čj.
KHSPA 01972/2017/HOK-Pce sdělila, že nemá k oznámení záměru námitky a nepovažuje za nutné
záměr dále posuzovat.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 14. 2. 2017 zn.
ČIŽP/45/IPP/1701749.001/16/KDR:
Oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení
ochrany lesa nemají k záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Oddělení integrovaných agend upozorňuje na nutnost provedení změny integrovaného povolení.
Hodnocení příslušného úřadu:
Kapacita zařízení se rekonstrukcí zvýší o 53 t jatečně opracovaných těl denně, a proto se bude
podle ust. § 2 písm. i) bod 1. 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, jednat o podstatnou změnu integrovaného povolení čj.
OŽPZ/43322-22/2006/Př ze dne 28. 6. 2007 ve znění rozhodnutí čj. KrÚ 5124/2015/OŽPZ/JI ze dne
16. 2. 2015.
Oddělení ochrany ovzduší konstatuje, že v oznámení není dostatečně zohledněna problematika
pachových látek a že je třeba zvážit, jak budou plněny technické podmínky provozu směřující ke
snížení emisí znečišťujících zápachem.
Hodnocení příslušného úřadu:
Jak je uvedeno výše, zařízení je provozováno v režimu integrovaného povolení a jedna z jeho
podmínek obsahuje povinnost využívat opatření ke snižování emisí znečišťujících látek obtěžujících
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zápachem. Konkrétní technické podmínky rekonstruované hovězí porážky budou předmětem řízení
o změně integrovaného povolení.
Krajský úřad Pardubického kraje dne 21. 2. 2017 čj. KrÚ 10149/2017/OŽPZ/JI:
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že plánovanou změnou nedojde ke změně kategorií
vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a tím ani ke změně emitovaných znečišťujících látek
a stanovených emisních limitů, a proto nemá k záměru připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti
a dotčených územních samosprávných celků.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady
poskytnuté investorem v oznámení záměru a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně
ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují záměr a zájmové
území a z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí uvedené
v příloze č. 2 k zákonu.
Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na umístění a velikost záměru, kumulaci
jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí, produkci odpadů, rušivé
vlivy a rizika havárií.
Předmětem posuzovaného záměru je modernizace zařízení a korekce kapacity záměru uvedené
v integrovaném povolení, která je stanovena podle předpokládané denní produkce, na kapacitu
projektovanou.
Změna záměru neovlivní kvalitu ovzduší. Jak konstatuje správní orgán příslušný k ochraně ovzduší,
nedojde ke změně kategorií vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší ani ke změně emitovaných
znečišťujících látek ani ke změně limitů.
Záměr nepatrně ovlivní hlukové poměry. Autorizovaná osoba v oznámení uvádí, že nárůst dopravy
bude v jednotkách nákladních aut, nejbližší chráněné venkovní prostory staveb se nachází ve
vzdálenosti 1,5 až 1,9 km. Orgán ochrany veřejného zdraví ve svém vyjádření sděluje, že záměr je
z hlediska možného hlukového nebo pachového ovlivňování situován v dostatečné vzdálenosti od
zástavby okolních obcí. Proto příslušný úřad akceptuje vliv záměru veřejné zdraví bez podmínek,
neboť ani KHS neuplatňuje žádné připomínky.
S odpady při vlastním provozu záměru bude zacházeno podle platných právních předpisů, jejich
klasifikace zůstává beze změny. Za rizika havárií lze považovat únik závadných látek a dle
oznámení i požár, havárie dopravního prostředku a riziko exploze rozvodů plynu. Pro areál je
zpracován havarijní plán, způsob skladování a používání závadných látek se realizací záměru
nezmění, stejně jako možnost havárie dopravního prostředku, vzniku požáru a riziko exploze
zemního plynu. Proto jsou rizika havárií při běžném provozu akceptovatelná.
Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho
trvale udržitelného využívání. Kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů nepovažuje
příslušný úřad za relevantní, protože záměr je umístěn ve stávajícím výrobním areálu. Záměr se
nedotýká pozemků zemědělsky obdělávaných ani lesních pozemků. Z hlediska umístění záměru
tedy příslušný úřad soudí, že vliv nebude významný.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populace), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po
shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá významný vliv na životní
prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.
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Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a obec Kamenec u Poličky o zveřejnění tohoto rozhodnutí
podle ust. § 16 odst. 4 zákona na úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad
dále žádá obec Kamenec u Poličky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne 11. 3. 2017 na úřední desce Pardubického kraje

Obec Kamenec u Poličky:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží
podle ust. § 7 odst. 4 zákona:
Oznamovatel:
1. Masokombinát Polička a.s.
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Kamenec u Poličky
3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

prevence, Vršovická 65, Praha
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