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Ú V O D 
Předkládaný posudek byl zpracován podle §  9 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí k  dokumentaci  dle příl. č. 4  o  hodnocení vlivu 
stavby –  Zpopelňovací zařízení živočišných tkání v areálu  Březina -  na životní 
prostředí  a to  na základě písemného  pověření  odborem  životního  prostředí Krajského  
úřadu  Středočeského kraje.    Smlouva s KÚ o zpracování posudku byla podepsána 5. 10. 
2009.  

 
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku  § 9 a přílohy č. 5  
zákona č. 100/02 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Předána byla následující vyjád ření:  
 

1. Vyjád ření veřejnosti: 
• K posuzované dokumentaci se žádní  občané nevyjádřili 

 
2. Vyjád ření dot čených územních samosprávných celk ů 
• Vyjádření obce Březina  ze dne 27.7.2009 čj. 04/09 

• Vyjádření obce Březina  ze dne 24.8.2009 čj. 05/09 

• Vyjádření obce Loukov  ze dne 27.7.2009 zn. 27/07/2009/RCH 

• Vyjádření obce Loukovec  ze dne 6.8.2009 zn. 119/2009 

• Vyjádření Města Mnichovo Hradiště  dne 15.7. 2009 č.j. SMRM/8168/2009/Krf 

• Vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti dne 3.8. 2009 č.j. 
125914/2009/KUSK 

 

3. Vyjád ření dot čených orgán ů státní správy: 
 

• Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec k dokumentaci  ze dne 
9.7.2009 čj. ČIŽP/51/IPP/0912379.001/08/LJU 

• Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Praha k dokumentaci  ze dne 
22.7.2009 čj. ČIŽP/41/IPP/0904699.002/09/PKJ 

• Vyjádření Krajské hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá 
Boleslav, dne 28.7. 2009 zn.  2558-217/09/MB 

• Vyjádření Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí 
– oddělení životního prostředí  dne 27.7. 2009 č.j. VŽP - 7118/2009/Hz 

• Vyjádření Krajského úřadu Středočeského   kraje, ze dne 10.8.2009 čj. 
SZ98782/KUSK/OŽP-Bla 

 

 



Posudek dle zák. 100/01 Sb.                                         Zpopel ňovaní za řízení živo čišných tkání v areálu B řezina 

 

Ing. Pantoflíček Petr                                                      4 
 

 

 

 

 

Výchozí podklady  
 
Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 

• Oznámení  o  hodnocení   vlivu  stavby  - Zpopelňovací zařízení živočišných tkání v areálu  
Březina - na životní prostředí, zpracovaná podle § 6 a v rozsahu přílohy č. 3, zák. č.  
100/2001 Sb., zpracované oprávněnou osobou – Ing. Vraný Miroslav, Osvědčení odborné 
způsobilosti MŽP ČR   č.j. 15 650/4136/OEP/92, Prodloužení autorizace č.j. 38787/ENV/06 
ze dne 21.6.2006 

• Závěr zjišťovacího řízení záměru podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ze dne 3.4.2009 č.j.    
37009/2009/KUSK/OŽP-Bla,, vydané Krajským úřadem  Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství  

 
• Dokumentace o  hodnocení   vlivu  stavby  - Zpopelňovací zařízení živočišných tkání 

v areálu  Březina - na životní prostředí, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4, zák. č.  
100/2001 Sb. Dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou – Ing. Vraný Miroslav, 
Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR   č.j. 15 650/4136/OEP/92, Prodloužení autorizace 
č.j. 38787/ENV/06  

• Došlá vyjádření veřejnosti, DOSS k dokumentaci, uvedená výše  

• Prohlídka  lokality  výstavby vč. prohlídky jejího širšího okolí  

• Pořízená fotodokumentace staveniště a okolí  staveniště 

• Diskuse se zástupcem investora     

• Literatura  k problematice chovu prasat  a emisí z chovů prasat  

• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému  záměru 

• Podkladů firmy Bentely Czech s.r.o., Wastespectrum UK, 

• Mapové a jiné podklady 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

Zpopel ňovací za řízení živo čišných tkání v areálu  B řezina  
 
Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., v platném znění, se jedná o záměr kategorie II, 

záměry vyžadující zjišťovací řízení bod 10.2 Krematoria.  
 
 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru 
 

Z hlediska instalovaného zařízení: 

Obsah komory:   1,33 m3 -  1,9 m délka x 0,9 m šířka x 0,77 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/hodina 

Z hlediska zpracovávaných objemů – cca 60 tun/rok uhynulých prasat z chovu  

Z hlediska povahy zpracovávaných látek – Uhynulá prasata z chovu na Farmě Březina. 
Jedná se o materiály kategorie II. dle klasifikace nařízení evropského parlamentu a rady 
(ES) č. 1774/2002. V zařízení nebudou zpopelňovány  SRM odpady.  

Z hlediska stavebního – zařízení se 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. Celkový rozměr zpevněné plochy je cca 
3 x 6 m (18m2).  

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:   Středočeský   
Okres:    Mladá Boleslav  
Obec:   Březina 
Katastrální území: 614017 Březina u Mnichova Hradiště  
Dotčené pozemky:         p.č. 178/1 
 

4. Obchodní firma oznamovatele 

 
PROMA – družstvo 

 

5. IČ oznamovatele 
IČO:    463 49 529   
DIČ:   CZ 463 49 529 
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6. Sídlo (bydlišt ě) oznamovatele 
Sídlo provozovatele:   Bělská 151,  Mladá Boleslav, PSČ: 29 301 
Posuzované centrum:  Farma chovu prasat Březina č.p. 31, PSČ 29 411 
 

Oprávněný zástupce oznamovatele:  
Jméno, Příjmení, titul a funkce:  Ing. Josef Luka, předseda představenstva  
Telefon na sídlo firmy:   326 322 944, 326 727 163  
Fax na sídlo firmy:    326 320 871 
Telefon na Farmu Březina:   326 789 018  
 
 

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

1. Úplnost dokumentace  
Předložená  dokumentace vypracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona, o hodnocení 

vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována Ing. Miroslavem Vraným, 
Farm Projekt,  Jindřišská 1748,  530 02 Pardubice (Osvědčení odborné způsobilosti MŽP 
ČR   č.j. 15 650/4136/OEP/92, Prodloužení autorizace č.j. 38787/ENV/06) v červnu  2009. 

 
 
Vlastní dokumentace v části A Údaje o oznamovateli popisuje oznamovatele a 

splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části A. 
 
Část B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněna na 

Základní údaje o záměru, Údaje o vstupech a Údaje o výstupech.  Z hlediska naplnění 
podstaty přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. 

 
Část C – Kapitola údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je vzhledem 

k posuzovanému záměru popsána dostatečně a vystihuje všechny aspekty životního 
prostředí, které by mohly být záměrem ovlivněny.   

 
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru  na veřejné zdraví   

životní prostředí z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s 
požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb. Tato část obsahuje všechny požadované  
kapitoly: 

� Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení 
velikosti a významnosti 

� Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

� Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

� Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí 

� Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

� Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování 
dokumentace 

 

Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál v podstatě 
neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně  s tím, že byla v kapitole 
B.I.5,  zmíněna ještě varianta nulová (zachování současného stavu odvozu kadaverů do 
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SAP Mimoň  spol. s r.o.). Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. 
Závěr, G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
1) Předložená dokumentace z hlediska kompletnosti odpovídá požadavkům přílohy 

č. 4 zákona č. 100/02 Sb. v platném znění.   
2) Dokumentace se ve svých částech zabývá všemi aktuálními vlivy na životní 

prostředí připadajícími v úvahu u posuzované stavby. Jednotlivé kapitoly jsou hodnoceny 
zodpovědně, do patřičné hloubky, použité odborné výrazy, zkratky a značky jsou všeobecně 
známé a srozumitelné.  

3) Věcná náplň jednotlivých bodů dokumentace je komentována i v dalších částech 
tohoto posudku. 

 

2. Správnost údaj ů uvedených v dokumentaci  v četně použitých metod 
hodnocení 

II.2.1. Popis technického a technologického řešení  
 

Text této části posudek přebírá určující údaje z dokumentace s důrazem na popis parametrů 
aktivní varianty. 
 

Spalovací pece na odpad živočišného původu firmy WASTE SPECTRUM 

Celá typová řada spalovacích pecí firmy WASTE SPECTRUM byla konstruována 
tak, aby plně odpovídala požadavku směrnice EU 1774/2002 na spalování odpadů 
živočišného původu v kategorii nízkokapacitních pecí. Jako nízkokapacitní se označují 
spalovací pece s kapacitou spalování do 50kg/hod.  

Závěry nezávislé studie poukazují na skutečnost, že zařízení s dvoukomorovým 
spalováním jsou v současné době nejlepší dostupnou technologií pro nakládání s 
uhynulými zvířaty nebo jejich částmi, celkovým vlivům na životní prostředí se věnuje tento 
dokument v dalších částech.  

 
Konstrukce pece 

Spalovací komora pece je tvořena vnějším obalem ze svařovaného ocelového 
plechu a vnitřního betonového odlitku stěn ze speciálního refrakčního betonu. Obal druhé 
komory je rovněž dvouvrstvý z ocelového plechu a speciální žáruvzdorné izolace. Na 
druhou komoru navazuje 2,7m vysoký komín. Horní hrana komínu je v závislosti na 
modelu ve výšce minimálně 4,0 m nad úrovní země. Plnění spalovací komory je podle typu 
možné buď shora po otevření krytu nebo zepředu po otevření dveří. 

Speciální požadavky na konstrukci 

Základním požadavkem je dvoustupňové spalování zplodin hoření při dodržení 
minimální teploty 850°C po dobu 2 sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném 
časovém intervalu pomocí vestavěné teplotní sondy spolu s jejím zaznamenáváním na 
libovolné záznamové zařízení, které není součástí dodávky spalovací pece. 

Zdržný čas proudění zplodin hoření ve druhé komoře v požadovaném trvání 
minimálně 2 sekund je doložen výpočtem na základě technických parametrů použitých 
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hořáků a objemu druhé spalovací komory. Na základě tohoto výpočtu získaly spalovací 
pece Waste Spectrum typové schválení organizace DEFRA v UK. 

 
 

Proces spalování 

Vlastní proces spalování je řízen automaticky mikroprocesorem dle stanoveného 
programu. Jedinou manuálně nastavovanou hodnotou je doba spalování v závislosti na 
množství živočišného odpadu vloženého do spalovací komory. 

1.  Nejprve se nahřeje druhá komora na teplotu 850°C. Samostatný hořák pro druhou 
komoru automaticky udržuje nastavenou teplotu na této úrovni. (cca 30 – 50 minut)  

2.  Teprve po jejím zahřátí se zapálí hořák ve hlavní spalovací komoře. Tento hořák se 
zapíná při zahájení spalování a funguje tak dlouho, až se refrakční beton vyzdívky 
nahřeje na teplotu, kdy dochází k zapalování odpadu od rozehřáté vyzdívky nebo v 
době, kdy se doplní další odpad a dojde k ochlazení spalovací komory. Závisí rovněž 
na skladbě odpadu, protože odpad s obsahem tuku lépe hoří a není tudíž třeba 
dodávat energii ke spálení z hořáku. 

3.  Po uplynutí nastavené doby spalování se vypne hlavní hořák a funguje pouze 
ventilátor, který do spalovací komory dodává vzduch pro dokončení spalování. 

4.  Hořák ve druhé komoře pracuje dále v automatickém režimu tak, aby po dobu 
následujících 3 hodin udržoval v druhé komoře požadovanou teplotu 850°C 

5.  Po uplynutí tohoto času budou dále fungovat pouze ventilátory obou hořáků po dobu 
dalších 6 hodin. Potom se systém automaticky vypne. 

Technické požadavky pro provoz: 

- Přívod zemního plynu/ propanu dimenzovaný na střední odběr  

- Přívod 220 V příkon do 1 kW/hod. 

- Betonová podkladní deska ti. 10 cm odpovídajícího rozměru. Doporučeno je 
zbudování lehkého přístřešku.  

Vlastní provoz: 

K zajištění bezproblémového provozuje třeba pravidelně 2-3 týdně čistit hořáky 
v závislosti na pracovním režimu. 

Na dně pece je nutné stabilně udržovat vrstvu popela 7-10 cm, který působí jako 
sorbční materiál na rozteklý tuk a tím se zpomaluje jeho hoření. 

Na přívodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci přerušení dodávky el. 
energie. Pokud dojde k jejímu výpadku v průběhu spalování, je třeba okamžitě vyjmout 
oba hořáky, aby nedošlo k jejich poškození (nefungují ventilátory) popřípadě je připojit na 
náhradní zdroj.  

Plnění spalovací komory se provádí po otevření předních dveří. Součástí dodávky je 
vozík s válcovým pojezdem, který usnadní umisťovat do komory materiál ke zpopelnění. 

 
Hořáky 

Většina spalovacích pecí Waste Spectrum, používající jako topného média zemního 
plynu či propanu, je osazena hořáky typu AZUR 60 firmy ECOFLAME z Itálie, které zcela 
odpovídají požadavkům EN 90/396 pro plynové hořáky. 
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Ovládání je řízeno mikroprocesorem podle předem stanoveného programu, který 
průběžně kontroluje teplotu spalovacího procesu. 

 
Popel 

Při spalování odpadů živočišného původu vzniká 3-5% popela.  
 

Mytí p řepravních nádob, dalších prostředků  

K mytí bude využit stávající kafilerní box se stávající jímkou, odvážení zajistí 
v případě potřeby sanační služba (výrazný pokles četnosti dopravy). Jímka bude vybavena 
detekčním čidlem plnosti zařízení.   

 

Úkapy  

Případné úkapy budou zachytávány do ocelové vaničky umístěné pod plnícím 
otvorem zařízení, v jiných částech zařízení se úkapy nevyskytují. V případě, že by došlo ke 
kontaminaci zpevněných ploch zařízení, budou tyto vyčištěny dezinfekčními prostředky, 
případná mycí kontaminovaná voda bude uskladněna v jímce stávajícího kafilerního boxu.   

 
Nová zpevněná komunikace  

V rámci realizace projektu bude třeba vybudovat novou zpevněnou komunikaci 
v nezbytném rozsahu, tak aby byl zajištěn přístup k zařízení ze stávajících komunikací, 
rozsah takovéto komunikace je nevýznamný a v rámci stávajícího areálu.  

 
Bilance materiálových toků 

 Roční potřeba zpopelnit je 60 tun živočišných tkání. Výrobce uvádí množství 
popela získaného na úrovni 3-5 % vložených tkání. Pro další výpočty se počítá s vyšší 
hodnotou, tedy 3 tuny popela.  

 
Hodnocení celkové úrovně technického řešení 

Navržené řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů a vyhlášek k jeho 
provedení a ve vztahu k ochraně ŽP a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a 
vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP. 

V koncepci technického ani technologického řešení byly shledány postupy, 
odpovídající současnému stavu technického pokroku. Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o 
záměr, při kterém se budou používat moderní technologie šetrné k životnímu prostředí.  

 
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k základním údajům o záměru:  
Předkládaná dokumentace v této části podává souhrnné informace o záměru a jeho 

technických parametrech.  
V popisu možné kumulace vlivů je popsán areál chovu prasat oznamovatele, ve 

kterém je plánována instalace posuzovaného zařízení. 
V kapitole je zdůrazněno, že zařízení bude sloužit pouze ke zpopelňování uhynulých 

prasat z tohoto areálu.   
Zdůvodnění záměru, s porovnáním a popisem  stávajícího stavu svozu kadaverů,  je 

možno pokládat za objektivní a účelné.    
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II.2.2. Údaje o p římých vlivech na životní prost ředí 

II.2.2.1. Údaje o vstupech 

1) Půda 
Dotčený  pozemek č. 178/1 v katastrálním území č. 614017 Březina u Mnichova 

Hradiště je veden jako ostatní plocha v rámci stávajícího areálu o  nevyžaduje vyjmutí 
půdy ze ZPF.   

 
2) Voda 

Celková spotřeba vody v areálu je v dokumentaci uvedena ve výši 23 000 m3/rok a 
je kryta z vlastního zdroje. Spotřeby mycích vod potřebných pro čištění zařízení jsou 
nevýznamné z hlediska objemu, budou zajištěny ze stávajících rozvodů a kapacit.  

 
3) Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V dokumentaci je uvedena předpokládaná  roční zemního plynu jako hlavního 
média pro spalovací zařízení. Roční spotřeba je předpokládána v množství 21 060 m3. 

Spotřeba elektrické energie a pohonných hmot je zanedbatelná. 
V kapitole je uvedena bilance uhynulých prasat, která je stanovena na základě 

dlouholetých statistik investora a běžných norem  
• prasnice:    60 ks á 250 kg za rok  
• prasničky:   4 ks á 160 kg za rok    
• selata u prasnic:   6685 ks á 2,5 kg za rok   
• selata při odchovu:  1322 ks á 12 kg  za rok  
• lůžka z porodů:  3000 porodů á 3 kg za rok  
• Celkem živočišných tkání:  57 216 kg/rok  

Pro bilance v rámci dokumentu byla hodnota zaokrouhlena na 60 000 kg/rok.  
   
 
4)  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Z hlediska stavebního se předpokládá vybudování napojení zařízení na areálové 
komunikace vybudováním zpevněné cesty v minimálním možném rozsahu.  

Doprava uhynulých zvířat ke spalování v ročním objemu 60 tun se bude svozem 
stejnými přepravníky jako doposud, ale vlastními dopravními prostředky V současnosti 
jsou tyto odpady odváženy k dalšímu zpracování externí firmou.  Lze konstatovat, že 
záměr svým provozem bude znamenat pokles dopravy spojený s  odvozem živočišných 
tkání z areálu. 

 
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí údaje uvedené v této 

kapitole  vystihují podstatu uvažované akce a lze se s nimi ztotožnit. 
V dokumentaci není, vzhledem k projekční připravenosti záměru uvedena 

plánovaná spotřeba elektrické energie. Lze souhlasit se zpracovatelem dokumentace, že 
nebude jednat o nějaký významný rozdíl oproti současnému stavu.  

Lze souhlasit, že dojde ke snížení obslužné dopravy, ale je nutné konstatovat, že se 
v rámci provozu areálu jedná o zanedbatelnou změnu.  
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II.2.2.1. Údaje o výstupech 

1) Ovzduší 
V této kapitole dokumentace autor specifikuje emise jednotlivý plynových kotlů 

v areálu.  
Výkony jednotlivých zařízení nepřesahují 0,2 MW. Z hlediska zařazení dle Zákona 

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů v platném znění se bude 
jednat o malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší.  

Spotřeba zemního plynu pro provoz všech zařízení je závislá na mnoha faktorech, 
podle statistik investora se spotřeba pohybuje v rozmezí od 60 000 m3 až do 75 000 m3 za 
rok.  

Dále je uveden přehled jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší v areálu a množství 
emisí z těchto zdrojů, které jsou převzaty do rozptylové studie, uvedené v také v této 
kapitole.    

Pro vyčíslení množství unikajících emisí z instalovaných teplovzdušných agregátů a 
plynových kotlů bylo použito výpočtů z v současnosti zrušeného Nařízení vlády č. 
352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, viz. příloha č. 5.  

 
Nově instalované zařízení Zpopelňovacího zařízení živočišných tkání zvířat 

Spectrum Derwent II je zařazeno podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení 
emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, příloha č. 1, část II, bod 6.6. – KREMATORIA – Zařízení určená 
pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. 

Do kategorie: střední zdroj znečišťování ovzduší. 
 

Emisní parametry nově instalovaného zdroje  

               
Budova číslo  p.č. 178/1      
Název Zpopelňovací zařízení Derwent II  
Číslo zdroje  10       
Instalované zařízení  140       

Výkon  
Azur 60 MC hořáky 2 x 69,8 kW, zdrojem emisí je i hoření 
kadáverů 

Celková roční spotřeba ZP 21 060 m3/rok      
Spotřeba na operaci 58,5 m3/operace - 7,7 hod.     
Množství spalin celkem n.p., suchá 438 m3/hod  0,12 m3/s   
Využití maximálního výkonu α 0,25 [-]      
Teplota spalin 641,00 °C      
Průměr kouřovodu  0,30 m      
Průřez kouřovodu 0,071 m2      
Rychlost proudění spalin 6,5 m/s      
Denní využití zdroje 7,7 h      
 
        
Vypočtené emise – na základě 
limit ů 615/2006 Sb.  TZL NO2 CO OC HF HCl Jednotka  

Roční produkce emisí  60,7068 424,9476 121,4136 18,2120 36,4241 36,4241 Kg/rok 

Emise za hodinu 21,9000 153,3000 43,8000 6,5700 13,1400 13,1400 g/h 

Emise za sekundu 0,00608 0,04258 0,01217 0,00183 0,00365 0,00365 g/s 
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Vypočtené emise – na základě 
dostupného měření  SO2 Jednotka  

Roční produkce emisí  45,7729 Kg/rok 

Emise za hodinu 16,5126 g/h 

Emise za sekundu 0,00458 g/s 
 

Poznámka – pro výpočet, kde to bylo možné, byly využity vyšší emisní limity z NV 615/2006 
Sb., což znamená, že je kalkulováno s maximální možnou koncentrací, pro SO2 bylo využito 
hodnot získaných z měření.  

 
Srovnáním emisních údajů daných limity NV 615/2006 Sb. s naměřenými údaji uvedenými 
výše je zřejmé, že skutečné emise budou v mnohých případech významně nižší hodnoty, než 
je použito pro výpočet. Z hlediska interpretace to znamená, že odhad byl realizován pro 
nejméně příznivou situaci, která však prakticky nenastane = odhad na horní mezi 
statistické bezpečnosti výpočtu.   

 
Vyhodnocení imisní situace v okolí posuzovaného střediska z hlediska imisních 

dopadů na okolí programem   SYMOS97, Verze 6.0.2887.14755 
Pro potřeby vyhodnocení emisí byly uvažovány pouze emise z posuzovaného zdroje 

a související dopravy.   
Výpočet je realizován dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - 

výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS97“, zveřejněném ve 
věstníku životního prostředí České Republiky. (1998 duben, částka 3)  

 

2) Odpadní vody 
Zpracovatel dokumentace rozdělil odpadní vody na splaškové odpadní vody ze 

sociálního zařízení, které jsou skladovány v samostatné jímce a jejich produkce bude 
stejná. Dále technologické odpadní vody z mytí zařízení, které vody budou skladovány 
v jímce u stávajícího kafilerního boxu, v případě potřeby budou vyváženy sanační službou  
a dešťové vody ze střechy zařízení, kterých bude vznikat minimální množství (rozměr 
zpevněné, zastřešené plochy je cca 3 x 6 m). 

   

3) Odpady 
Dokumentace uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při 

výstavbě a provozu záměru. Dále je uvedeno, že v případě ukončení provozu záměru by se 
jednalo o podobné druhy odpadů jako v období výstavby.  

 Dokumentace dále nastiňuje určité podmínky a zásady pro odpadové hospodářství 
v obou popisovaných fázích.  

S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 Sb.  
o podrobnostech s nakládáním s odpady, platném znění. Tyto odpady budou 
shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním 
listem odpadu.  

 
Při provozu záměru nebudou při provozu produkovány žádné nestandardní odpady, 

které by si vyžadovaly zvýšenou pozornost.  
V rámci provozu lze očekávat produkci následujících odpadů:  
Popel - 19 01 12  - Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 



Posudek dle zák. 100/01 Sb.                                         Zpopel ňovaní za řízení živo čišných tkání v areálu B řezina 

 

Ing. Pantoflíček Petr                                                      14 
 

 
Odvoz  odpadu v době provozu je smluvně zajištěno odbornou firmou. 
Při spalování odpadů živočišného původu vzniká 3-5% popela, tedy cca 2,9 

tuny/rok. Odpad bude přímo ze zařízení nakládán na přistavený uzavíratelný mobilní 
kontejner a následně bude odvážen na složiště tříděného komunálního odpadu, případně po 
schválení příslušnými úřady a certifikaci jej bude možné využít jako hnojivo a bude 
zapravován do organických hnojiv.  

V dokumentaci je uvedena detailní analýza popela vzniklého spálením uhynulých 
nosnic obdobným zařízením  dodaného firmou Bentley Czech s.r.o.  

 

4) Ostatní 

 Hluk, vibrace, záření 
Průběh výstavby nebude dle dokumentace představovat zvýšení hladiny hluku a 

vibrací v okolí staveniště. Vzdálenost nejbližšího chráněného venkovního prostoru je cca 
300 m, nelze tedy předpokládat překročení limitních hladin hluku vlivem výstavby. Hořáky 
jsou odstíněné konstrukcí zařízení a celková hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m 
dosahuje 55 dB (A). Nejbližší venkovní chráněný prostor je ve vzdálenosti cca 300 m. 
Ovlivnění tohoto prostoru hlukem z navrhovaného zařízení je zcela vyloučeno. 

Z  hlediska liniových zdrojů hluku  (dopravy) dojde ke snížení četnosti dopravy 
spojené s denním odvozem kadaverů, dojde  tedy i ke snížení hluku z dopravy vlivem 
záměru.  

Vibrace během provozu budou zejména působeny dopravou. Intenzita provozu ze 
záměru v žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepříznivý vliv na životní 
prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.  

Zařízení nepředstavuje žádný zdroj elektromagnetického nebo radioaktivního 
záření.  

 
 
5. Doplňující údaje  

V této kapitole autor popisuje možnosti vzniku havárií při provozu zařízení.   
 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedeným bodům: 
 
Se závěry dokumentace týkající se posuzovaného závěru se lze prakticky ztotožnit. 

Uvedené výpočty jsou v souladu s platnou legislativou a jsou spočteny korektně. 
Kapitola odpadní vody je zpracována v dostatečném rozsahu a s uvedenými výpočty 

a závěry lze souhlasit. Také je možno souhlasit s navrženým systémem zachycení, 
skladování a likvidace technologických  odpadních vod. V kapitole není výpočet produkce 
splaškových odpadních vod ze soc. zařízení a popis jejich skladování, ale záměr si 
nevyžádá zvýšení počtu pracovníků v areálu a tak nebude navyšována ani produkce těchto 
vod.  

Odpady: Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů 
odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy 
mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby musí být i podmínka, že hlavní dodavatel 
stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby, 
včetně jejich následného využití nebo odstranění  a investor vytvoří na staveništi potřebné 



Posudek dle zák. 100/01 Sb.                                         Zpopel ňovaní za řízení živo čišných tkání v areálu B řezina 

 

Ing. Pantoflíček Petr                                                      15 
 

podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Vzhledem k charakteru 
záměru lze souhlasit se zpracovatelem dokumentace, že jednotlivá množství odpadů 
nebudou významná.  

  Jinak je  kapitola odpady zpracovaná kvalitně. Jsou zde přehledným způsobem 
roztříděny a kvantifikovány všechny odpady spojené s výstavbou a provozem areálu.  

Povinností původce odpadů jsou součástí řešeny složkovým  zákonem č. 185/2001 
Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění.  

Se závěry kapitol hluk, vibrace, záření a doplňující údaje souhlasím.  
 
 

II.2.3. Stručný popis životního prost ředí pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěného  

Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné 
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, 
které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

Dle názoru zpracovatele posudku je tato část dokumentace zpracována na 
odpovídající úrovni. K této části dokumentace věnující se popisu jednotlivých složek 
životního prostředí pravděpodobně ovlivněných uvažovaným záměrem,  není ze strany 
zpracovatele posudku  významnějších připomínek. 

Charakteristiky jednotlivých složek jsou zpracovány dobře a přehledně a obsahují 
řadu  konkrétních údajů, které  dostatečně charakterizují jednotlivé uvedené součásti 
životního prostředí. 

 
II.2.4. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na obyvatelstvo a  
životní prost ředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti  

 

II.2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů        

Tato kapitola  dokumentace je zpracovaná  autorizovanou  osobou dle zákona č. 
100/01 Sb.,  Ing. Olgou Krpatovou, Brožíkova 427, 530 09 Pardubice (Držitel osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví vydaného MZ ČR dne 
11.8.2005 pod pořadovým číslem 12/2005.).  

Ta se ve svém  hodnocení vlivů na veřejné zdraví navrhovaného záměru na okolní 
obyvatelstvo zaměřuje na imise SO2, NO2, TZL (frakce PM10), HF, HCl a pachových látek.  

 
Závěry tohoto hodnocení jsou:  

1. Odhadnuté pozadí denních i ročních koncentrací PM10 pro posuzovanou lokalitu 
z okolních měřících stanic by již mohly být v současné době spojeny s mírně 
zvýšenými riziky pro obyvatelstvo na základě nejnovějších informací Světové 
zdravotnické organizace z roku 2005 podobně tak jako na řadě dalších míst v České 
republice. Vypočtené imisní příspěvky denních i ročních koncentrací PM10 z vlastního  
záměru jsou nízké a nebudou zdrojem zvýšeného zdravotního rizika pro obyvatelstvo.  

2. Při dodržení vstupních údajů, které jsou zadány do výpočtu rozptylové studie, nelze z 
provozu zpopelňovacího zařízení živočišných tkání zvířat Spectrum Derwent II. 
předpokládat významné zvýšení zdravotního rizika akutních i chronických účinků 
plynoucího z působení imisních koncentrací SO2, NO2, HCl a HF ani po započtení 
pozadí, neboť hodnota kvocientu nebezpečnosti HQ dosahuje spolehlivě  hodnoty 
menší než 1.  
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3. Nejsou překročeny čichové prahy pro HCL a HF publikované Americkou hygienickou 
asociací v průmyslu, tudíž se nepředpokládá obtěžování obyvatelstva zápachem 
z těchto látek.   

4. Namodelované koncentrace pachových jednotek v rozptylové studii, které vycházejí z 
autorizovaného měření emisí pachových látek v Maďarsku na stejném zařízení jako 
bude umístěné v areálu Březina, jsou velmi nízké a lze tedy konstatovat, že 
posuzovaný záměr nebude obtěžovat obyvatelstvo zápachem. 

 
Taktéž nedojde ke zhoršení kvality bydlení působením hluku, vibrací nebo záření. 

Dostavba střediska bude mít nulový vliv z hlediska sociálně ekonomického.  
 

II.2.4.2. Vlivy na ovzduší a klima   

Provozem záměru budou do ovzduší unikat látky ze spalování zemního plynu a 
živočišných tkání. Zpracované modelové vyhodnocení imisních koncentrací  
vyhodnocovaných látek, které jsou emitovány z posuzovaného zařízení - SO2, NO2, OL 
TZL (frakce PM10), HF, HCl a pachových látek, metodikou Symos97   předpokládá 
bezproblémové splnění imisních limitů pro jednotlivé látky. 

Změna imisní situace u obytné zástavby způsobená realizací záměru nebude 
zaznamenatelná lidskými receptory. Překročení limitů daných zákony nelze předpokládat 
ani za extrémních rozptylových podmínek. Lze konstatovat, že vlastní provoz 
navrhovaného záměru přispěje k imisním koncentracím mimo areál velmi malou měrou a 
neznamená negativní ovlivnění území nad únosnou mez.  

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 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 1, 
část II, bod 6.6. – KREMATORIA – Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, 
orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí 
se jedná o střední zdroj znečišťování.  

 
 

II.2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikál ní a biologické charakteristiky 

Samotné spalovací zařízení je nevýznamným zdrojem emisí hluku v rámci areálu a 
jeho provoz nebude bezpečně znamenat překročení hygienických limitů.  

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem četnost dopravy a instalované 
technologie v areálu neprojeví.  

 

II.2.4.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

Realizací záměru nedojde k zanedbatelnému zvýšení zastavěných ploch ve 
středisku. Za dodržení všech technologických postupů a vzhledem k povaze realizovaného 
záměru kvalita povrchových a podzemních vod nebude dotčena.  
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II.2.4.5. Vlivy na p ůdu  

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy ani lesních pozemků, bude realizován na 
ostatních plochách.  

 

II.2.4.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Dle dokumentace tento vliv nenastává. 

 

II.2.4.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Lze souhlasit s tím, že výstavbou a provozem posuzovaného zařízení nedojde 
k prakticky žádnému ovlivnění fauny, flóry a územního systému ekologické stability 
krajiny, neboť nedojde ke změně zachovalosti a biologické hodnotě území. 

 

II.2.4.8. Vlivy na krajinu 

Záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v  širších pohledových 
vztazích a pohledový horizont na areál  bude   nezměněn.  

 

II.2.4.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památk y 

Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací uvedené stavby k ovlivnění 
antropogenních systémů,  jejich složek a funkcí.  

 

II.2.4.10. Vlivy na infrastrukturu a funk ční využití území 

 
Uvažovaný záměr využití území navazuje na stávající využití území. Zemní plyn, 

elektrická energie jsou součástí stávajícího infrastrukturního vybavení. Vlivy posuzované 
stavby na dopravu budou málo významné.   

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Kapitoly jsou zpracovány kvalitně, přehledně a věcně obsahují všechny 

nejdůležitější vlivy a jejich souhrnné hodnocení.  
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze konstatovat, že při dodržení všech  

předepsaných technologických postupů, veterinárních a preventivních  opatření, uvedených 
v dokumentaci o hodnocení  vlivů stavby na životní prostředí, se zdravotní rizika vlastních 
ošetřovatelů i  pohoda ostatního obyvatelstva nejbližších obcí nezmění.   

Také průběh vlastní výstavby zařízení nebude mít vzhledem dostatečné vzdálenosti 
od obce přímý negativní vliv. 

Zpracovatelka vlivů na veřejné zdraví se zabývala pouze imisemi znečišťujících 
látek vznikajících provozem zařízení a nevyhodnocovala hlukové aspekty záměru na 
veřejné zdraví. Hluk je podrobněji hodnocen v kapitole D.I.3. dokumentace a nutno 
konstatovat, že vzhledem k nízkému akustickému výkonu zdroje hluku a  vzdálenosti obytné 
zástavby od areálu se provoz zařízení v zástavbě vůbec neprojeví.     

Za stěžejní v hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo pojal autor 
dokumentace vyhodnocení imisních koncentrací emitovaných látek z posuzovaného zařízení 
v okolí areálu. Podle názoru  zpracovatele posudku je to správné zachycení významnosti 
vlivů, neboť ostatní vlivy záměru (ovlivnění krajinného rázu, fauny, flory, vlivy na půdu, 
hmotný majetek…) jsou v tomto případě  zcela marginální.  
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Zpracovaná rozptylová studie, jejíž výstupy jsou zahrnuty i  v kapitole C.I.2 Vlivy 
na ovzduší, dokládá že emise sledovaných látek ze zařízení  jsou velice nízké a prakticky 
nemají vliv na stávající imisní koncentrace v okolí areálu.   

Dokumentace o hodnocení vlivů používá dále jednoduchých matematických  a 
verbálních metod hodnocení  s celkově dobrou vypovídací schopností pro posuzovaný 
záměr.  

Úplnost vstupních informací je zcela dostačující. Zpracovatel vycházel  ze Zadání 
stavby, technických  údajů o zařízení dodaných dodavatelem a  z autorizovaného měření 
pachových látek provedené firmou EMPLA na stejném zařízení v Maďarsku.  

Dále  získával informace studiem literatury, konzultacemi se specialisty 
zajišťujícími přípravu stavby, investorem, prohlídkou staveniště a konzultacemi na 
orgánech státní správy.   

V dokumentaci použité postupy jsou pro posouzení vlivů na životní prostředí, 
vzhledem k uvažované akci, dostačující a  akceptovatelné. Vzhledem k charakteru 
uvažované stavby lze použité metody, podobně jako úplnost vstupních informací 
prezentovaných v dokumentaci považovat za dostatečné z hlediska hodnocených vlivů na 
životní prostředí.   

Některé nejasnosti a nepřesnosti nejsou v žádném případě zásadního charakteru a 
nesnižují kvalitu zpracované dokumentace a její  závěry.   

Záměr  výstavby zpopelňovacího zařízení živočišných tkání v areálu chovu prasat  
Březina je navrhován uvnitř uzavřeného areálu, který je situován v dostatečné vzdálenosti 
od jiných provozů živočišné výroby a od obytné zástavby.  

V příslušné části  dokumentace je uvedeno hodnocení vlivů na veřejné zdraví od  
Ing. Krpatové, která je držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví, které hodnotí záměr výstavby jako možný, se žádnými prokázanými 
riziky na veřejné zdraví v nejbližší obytné zástavbě.  

 
 

3. Pořadí variant (pokud byly p ředloženy) z hlediska vliv ů na životní prost ředí 
Předložený materiál v podstatě neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr 

jednovariantně.    
Tato varianta vzešla z předchozí diskuze o podmínkách realizovatelnosti záměru 

z hlediska dopadů investičních, kapacitních, dispozičních a ekologických. Tato varianta 
byla srovnávána se stávajícím stavem.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jediná prezentovaná realizační varianta je dána snahou provozovatele řešit 

racionálněji problematiku kadaverů zvířat. Navrhované řešení je vhodné především ze 
zooveterinárního hlediska, neboť se omezí příjezd dopravní techniky veterinárního  
asanačního ústavu do areálu, jako potencionálního zdroje nákazy pro chovaná prasata. 
Velikost zařízení je dáno průměrným ročním množstvím uhynulých zvířat ve středisku tak, 
aby bylo zařízení ekonomiky využité.  Jeho umístění bylo zvoleno do blízkosti porodny 
prasnic, kde dochází k nejčastějšímu úhynu selat.    
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4. Hodnocení významných vliv ů záměru na životní prost ředí přesahujících 
státní hranice 

Z hlediska provedeného vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí a s ohledem na polohu a rozsah posuzovaného záměru je patrné, 
že předložený záměr nemůže představovat aktivitu, která by  svými vlivy mohla přesahovat 
státní hranice.   

 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S 
OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
K problematice technického řešení záměru  
 
Záměr řeší instalaci zpopelňovacího zařízení živočišných tkání zvířat Spectrum 

Derwent II ve stávajícím areálu investora na pozemcích v jeho vlastnictví.  
Zařízení firmy Waste Spectrum jsou navržena tak, aby řešila problém odstranění 

uhynulých zvířat přímo na farmách chovajících drůbež, ovce a prasata bez nutnosti 
transportu na jiné místo určené pro jejich odstranění.  

Celá typová řada spalovacích pecí firmy WASTE SPECTRUM byla konstruována 
tak, aby plně odpovídala požadavku směrnice EU 1774/2002 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 jednak veterinárních hledisek (Směrnice EU č. 1774/2002), tak i požadavků na 
ochranu ovzduší naší legislativy. 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. 
Tímto způsobem se snižují emise zplodin hoření i nežádoucí zápach. 

Posuzovaný záměr bude sloužit ke zpopelňování uhynulých prasat výhradně 
z chovu v rámci provozovaného areálu Březina.    

Z hlediska zpracovávaných objemů bude zpracováváno cca 60 tun/rok uhynulých 
prasat z chovu. V zařízení nebudou zpopelňovány  SRM odpady. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku 
Zpracovatel posudku konstatuje relevantnost postoje dokumentace.  
Pokud se týká vlastního technického řešení zařízení mohu zcela jednoznačně   

konstatovat, že provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy 
v životním prostředí. Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo 
významné nebo nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, 
pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí 
žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na 
okolí. Stejné typy vybraného  zařízení jsou již v Evropě používané a údaje z měření 
pachových látek ze stejného zařízení ukazují na jejich nízké koncentrace ve vycházející 
vzdušině.  

Vliv provozu na životní prostředí je také závislý na technologické kázni při 
manipulaci s odpady – živočišnými tkáněmi zvířat a popelem. Je nutné přepracovat 
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provozní řád areálu, do kterého bude zapracována metodika manipulace s uhynulými kusy 
a včetně technologického postupu jejich spálení v posuzovaném zařízení. V tomto řádu 
budou také  určeny odpovědné osoby za tuto činnost. Vzhledem k tomu, že provozovna má 
vydané integrované povolení, bude nutné provést změnu tohoto povolení.    

 
K problematice rizik a havarijních stavů 

Dokumentace prezentuje především níže uvedené rizikové a havarijní stavy:  

- Požár střešní konstrukce  
- Defekt hořáku 
- Výpadek elektrické energie  
 
Nastalá situace bude řešena na základě dosažené fáze spalovacího procesu v rámci 

cyklu. Pokud ještě nebylo zahájeno spalování v první spalovací komoře, nebo je cyklus 
v rané fázi, pak bude cyklus předčasně ukončen a pokračovat se bude opravě, obnovení 
dodávek elektrické energie. V takovém případě je environmentální riziko nulové. 
V případě, že proces dosáhl vyššího stupně, je třeba vyčkat na dohoření náplně a následně 
provést opravu. V případě drobné závady je možné vyjmout hořák i během provozu a 
provést jeho okamžitou opravu.  

Za těchto okolností je možné předpokládat uvolnění většího množství emisí, než je 
pro spalování v zařízení obvyklé.  Vzhledem k objemu náplně v zařízení, lze toto riziko 
považovat za krátkodobé v podstatě bez zaznamenatelných následků na obytnou zástavbu 
nejbližších obcí. Zařízení bude možné použít až po opravě závady. 

V provozu by dále mohlo dojít k dojít k úniku ropných látek z mobilních prostředků 
převážejících kadavery a posledním rizikem, je únik škodlivých látek z jímky, kdy by 
mohlo dojít k úniku odpadních vod. 

Možnosti vzniku havárií jsou při respektování platných předpisů a dodržení 
provozní kázně omezeny na minimum. K tomuto faktu přispívá i jednoduchost řešení 
posuzovaného zařízení.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku 
Kontext havarijních stavů je řešen v zásadě objektivně.   
 
 
 

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech posudku, nepředstavuje navrhovaná 

aktivita a to jak z hlediska umístění, tak z hlediska výstavby a vlastního provozu, žádný 
zásadní negativní zásah do životního prostředí. 

Dokumentace  v kapitole D.IV. „Charakteristika opatření...“ (str.106) shrnuje  
opatření, která je nutno provést k vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů stavby na 
životní prostředí. 
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Uvedená opatření v dokumentaci jsou podle názoru zpracovatele posudku celkem 
dostatečná z hlediska omezování nepříznivých vlivů na životní prostředí a jsou doplněna a 
zapracována do návrhu stanoviska krajského úřadu, které je součástí tohoto posudku.  

Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci 
negativních vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží 
v předloženém návrhu stanoviska příslušnému orgánu státní správy. Jsou tak sumarizována 
veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k hodnocenému záměru pro 
minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu areálu na životní prostředí.  

 
 

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ 
K DOKUMENTACI  

 
 Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, bylo KÚ 

Středočeského kraje zahájeno 3. 3.  2009 a ukončeno 3. 4. 2009 pod  č.j. 
52677/2008/KUSK/OŽP-Bla,  se závěrem  že záměr bude posuzován podle zákona a je 
třeba následně předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu. 

Dokumentace vlivu stavby na  životní prostředí byla  oznamovatelem následně 
předložena  a posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace bylo 
zahájeno dne  2. 7. 2009  pod č.j.   106374/2009 a ukončeno dne 2.8.2009.  

 
 

Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci  
vyjádřily:  
 

1. Vyjád ření veřejnosti: 
• K posuzované dokumentaci se žádní  občané nevyjádřili 

 
2. Vyjád ření dot čených územních samosprávných celk ů 
• Vyjádření obce Březina  ze dne 27.7.2009 čj. 04/09 

• Vyjádření obce Březina  ze dne 24.8.2009 čj. 05/09 

• Vyjádření obce Loukov  ze dne 27.7.2009 zn. 27/07/2009/RCH 

• Vyjádření obce Loukovec  ze dne 6.8.2009 zn. 119/2009 

• Vyjádření Města Mnichovo Hradiště  dne 15.7. 2009 č.j. SMRM/8168/2009/Krf 

• Vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti dne 3.8. 2009 č.j. 
125914/2009/KUSK 

 

3. Vyjád ření dot čených orgán ů státní správy: 
• Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec k dokumentaci  ze dne 

9.7.2009 čj. ČIŽP/51/IPP/0912379.001/08/LJU 

• Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Praha k dokumentaci  ze dne 
22.7.2009 čj. ČIŽP/41/IPP/0904699.002/09/PKJ 
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• Vyjádření Krajské hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá 
Boleslav, dne 28.7. 2009 zn.  2558-217/09/MB 

• Vyjádření Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí 
– oddělení životního prostředí  dne 27.7. 2009 č.j. VŽP - 7118/2009/Hz 

• Vyjádření Krajského úřadu Středočeského   kraje, ze dne 10.8.2009 čj. 
SZ98782/KUSK/OŽP-Bla 

 

V.1. Vyjád ření veřejnosti 
K posuzované dokumentaci se písemně nevyjádřili žádní občané. 
 

 

 

V.2. Vyjád ření dot čených územních samosprávných celk ů 

 

 
1) Vyjád ření obce B řezina 
  čj. 04/09                                                                                         ze dne 27.7.2009  

 

 
Podstata vyjád ření  
 
Zastupitelstvo ve vyjádření  konstatuje, že vzhledem ke špatným zkušenostem 

občanů s provozem areálu Proma a jejím negativním ovlivňováním ovzduší, musí vyjádřit 
nesouhlas s realizací záměru.  Vzhledem k tomu, že zatížení životního prostředí v obci je 
podle názoru zastupitelstva již hodně vysoké, nesouhlasí s jeho dalším zatěžováním i přes 
to, že hygienické limity jsou v rámci uvažované stavby plněny.    

 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
 
Obec Březina na jejíž katastru se areál nachází podala dvě vyjádření. Nejdříve toto 

nesouhlasné a pak svým druhým vyjádřením (níže) toto vyjádření  opravila a vydala 
souhlasné stanovisko k záměru.   

 
 
 

2) Vyjád ření obce B řezina 
  čj. 05/09                                                                                         ze dne 28.8.2009  

 

 
Podstata vyjád ření  
 
V tomto vyjádření zastupitelstvo obce schvaluje předloženou dokumentaci a tím 

opravuje svoje předchozí vyjádření  č.j. 04/09 ze dne 27.7.2009. 
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Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
 
Zastupitelstvo obce po vysvětlení problematiky posuzovaného záměru od 

představitele společnosti oznamovatele (Ing. Josef Luka) ustoupilo od svého předchozího 
nesouhlasného vyjádření a souhlasí s předloženou dokumentací.    

 
 
 

3) Vyjád ření obce Loukov 
zn. 27/07/2009/RCH    ze dne 27.7.2009  

 

 
Podstata vyjád ření  
 
Zastupitelstvo obce Loukov trvá na svém zamítavém stanovisku ze zjišťovacího 

řízení a vyjadřuje obavu z navýšení kapacity odchovu prasat v areálu a tím i zvýšení zátěže 
životního prostředí v regionu.  

Ve vyjádření k oznámení jsou uvedeny tyto důvody zamítnutí: 
a. region je již značně zatížení škodlivinami a  hlukem 
b. jsou opomíjeny místní biokoridory 
c. tok Jizery je zatížen splachy z okolních firem  
d. nedůvěřuje, že kapacita zařízení nebude plně využívána  a že bude spalováno 

jen uvedených cca 60 tun živočišných tkání 
e. upozorňuje na skutečnost, že u jiných spalovacích zařízení je požadována 

instalace filtrů 
f. upozorňují, že instalací zařízení je omezen rozvoj obce (bydle, turistika)  
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
 

ad a.  V nejbližším okolí záměru není kvalita ovzduší měřena. Zpracovatel  dokumentace 
v rozptylové studii vychází z nejbližších stanic měření kvality ovzduší  a uvádí i 
hlavní zdroje znečištění ovzduší v okolí.  Z těchto údajů určuje stav imisního pozadí 
v lokalitě ve sledovaných látkách.  Toto je zcela standardní postup, který umožňuje 
co nejpřesnější odhad stávajících imisních koncentrací. V rozptylové studii jsou dále 
stanoveny a vyhodnoceny příspěvky z posuzovaného záměru (včetně stávajících 
spalovacích zdrojů ve středisku emitujících stejné látky). Je nutné konstatovat, že tyto 
příspěvky k imisnímu pozadí lokality jsou velice nízké, zejména v nejbližší obytné 
zástavbě, v rozptylové studii představované  body č.  101 (Březina) a č. 102 
(Hradec).  (představují zvýšení koncentrací většinou desetinách procenta, 
případně několik procent) 
Hluk z posuzovaného zařízení je velice nízký (akustický tlak je 55 dB ve vzdálenosti 1 
m od zdroje)  a vzhledem ke vzdálenosti areálu od nejbližších obcí, se  obytné 
zástavbě  vůbec neprojeví.   

ad b. Zařízení má být instalováno v uzavřeném areálu, tak nemůže dojít k žádnému 
ovlivnění složek ÚSESu.  

ad c. Posuzovaný záměr nepřestavuje žádný potencionální zdroj znečištění povrchových 
nebo podzemních vod. Uhynulá prasata budou každý den svážena ke zpopelnění a 
popel bude   přímo ze zařízení nakládán do uzavíratelného kontejneru, kterým bude 
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odvážen z areálu k odstranění oprávněnou osobou. Pokud by nebylo zařízení 
z nějakých důvodů některý den v provozu (porucha, nedostatek kadaverů…) budou 
uhynulé kusy skladovány v kafilerním boxu, který má samostatnou jímku.  Do těchto 
prostorů  manipulace s kadavery nemohou vniknout dešťové vody a tak není 
ohrožena jakost povrchových vod v okolí. 

ad d. V dokumentaci uvedené množství kadaverů ve výši 60 t ročně vychází z dlouhodobých 
průměrů úhynů v areálu. Nelze ovšem projektovat takovéto zařízení na plné využití 
jeho kapacity. Vzhledem k běžným výkyvům v množství uhynulých zvířat v průběhu 
roku je nutné zvolit zařízení   s   poněkud větší kapacitou. Vyslovená obava, že 
v tomto zařízení budou spalována i uhynulá zvířata z jiných  areálu provozovatele je 
naprosto neopodstatněná, neboť hlavním motivem pro instalaci tohoto spalovacího 
zařízení do areálu je  zamezení vjezdu  vozidel s kadavery do areálu.  Tím se omezí 
vjezd vozidel do areálu, jako potencionálních zdrojů nákaz. Bylo by tak proti logice 
uvažování oznamovatele, kdyby hodlal spalovat v zařízení kadavery z jiných areálů. 

 
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí jsou zpracovatelem posudku  do 

 návrhu stanoviska formulována následující opatření: 
 

� v posuzovaném zpopel ňovacím za řízení budou spalována výhradn ě uhynulá 
zvířata  v tomto areálu 

� o provozu za řízení a množství zpopeln ěných kadaver ů bude vedena  denní 
evidence  

 
ad e. Zpopelňovaní zařízení tohoto typu jsou standardně dodávána bez filtračních zařízení. 

Dvoukomorové spalování za vysokých teplot zaručuje velmi nízké emise 
znečišťujících látek. Pro tato zařízení jsou v naší legislativě stanovené emisní limity 
(NV č. 615/2006 Sb.), které musí zařízení splňovat. Emise budou pravidelně měřeny 
autorizovanou firmou. 

ad f. Podle výsledků rozptylové studie, podle měření emisí pachových látek ve stejném 
zařízení v Maďarsku  a posouzení všech vlivů záměru v dokumentaci, je podle názoru 
zpracovatele posudku nepodložená obava, že instalací zařízení bude omezen rozvoj 
obce.   Jedná se o zařízení malého typu, které se svým provozem za hranicemi areálu 
prakticky neprojeví.  

   
 

4)  Vyjád ření obce Loukovec    
  zn. 119/2009                                                                                         ze dne 6.8.2009  

 

 
Podstata vyjád ření  
 
Zastupitelstvo obce Loukovec  nesouhlasí s výstavbou zpopelňovacího zařízení 

z důvodů, které uvedly ve svém vyjádření k oznámení. 
Dále vyjadřuje obavy z rozšíření stávajícího chovu prasat v areálu a tím i zvýšení 

zápachu.  
 
Ve vyjádření k oznámení jsou uvedeny tyto důvody zamítnutí: 
a. rozptylové podmínky uvedené v dokumentaci nevychází z místních podmínek 
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b. spad ze spalovny by zasahoval obec Loukovec, zejména místní část Hubálov, 
kde je již jeden střední zdroj znečištění ovzduší - SOU 

c. nejsou doloženy záruky, že spalovna nebude využívána v plné kapacitě pro jiné 
objekty 

d. spadem bude zasažena řeka Jizera  
e. je uváděno že jsou již dnes špatné zkušenosti ze stávajícím provozem – zápach 

znečištění řeky 
f. dle vyjádření se jedná o nevyzkoušenou technologii v ČR, která je nevhodná do 

hustě osídlené krajiny 
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
 
Výhrady k záměru uvedené ve vyjádření k oznámení v rámci zjišťovacího řízení jsou 

velmi podobné vyjádření obce Loukov.  
 

ad a.  Pro odhad rozptylových podmínek v lokalitě je použita stabilitní větrná růžice 
ČHMÚ pro obec Vyskeř, která je vzdálena cca 9,6 km od areálu. Není tedy použita 
větrná růžice přímo pro posuzovanou lokalitu, což by bylo vhodnější. Vzhledem 
k relativní blízkosti a konfiguraci terénu směrem k Vyskeři, lze očekávat velmi 
podobné směry a rychlosti větru i třídy stability ovzduší, jaké jsou uvedeny ve větrné 
růžici z obce Vyskeř. Komentář odhadu stávajícího imisního pozadí v lokalitě  je 
uveden ve stanovisku k vyjádření  obce Loukov.     

ad b. Podle výsledků rozptylové studie bude změna imisních koncentrací vlivem provozu 
záměru v obytné zástavbě místní části Hubálov zcela minimální. V rozptylové studii 
je výpočtový bod č. 93 umístěn právě v tomto sídelním útvaru. V tomto bodě jsou ve 
většině sledovaných látek vypočteny minimální imisní koncentrace z celé výpočtové  
sítě. Provoz zpopelňovacího zařízení se tak v této lokalitě prakticky vůbec neprojeví a 
interakce s středním zdrojem v SOU je tedy vyloučena.      

ad c. Tato problematika je komentována již v předchozím stanovisku (ad d) 
ad d. Vzhledem k množství emitujících látek ze zařízení a  především vzhledem k velmi 

nízkým imisním koncentracím sledovaných znečišťujících látek je zcela vyloučeno 
negativní ovlivnění vodárenského toku Jizera.  

ad e. V procesu EIA je hodnoceno spalovací zařízení živočišných tkání v areálu chovu 
prasat v Březině. Vzhledem k druhu a velikosti zařízení a podle  závěrů dokumentace 
nebude mít provoz tohoto zařízení negativní vliv na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva. Je třeba konstatovat, že provoz posuzovaného záměru rozhodně 
nezhorší negativní vlivy provozu celého areálu chovu prasat ke svému okolí.  

Celý areál je řádně zkolaudován a provozován v souladu s Integrovaným povolením 
pro tuto provozovnu. Dodržování podmínek provozu je pravidelně kontrolováno 
orgány státní správy. Obce jako subjekty samosprávy mohou tyto dozorové orgány 
upozorňovat  na nedostatky v provozování areálu, která pak zahájí mimořádnou 
kontrolní činnost.     

ad f. Podle údajů výrobce - firmy Waste Spectrum Environmental Limited z Anglie, jsou 
spalovací pece  vyráběny  již více než 12 let. Firma je největším výrobcem a 
dodavatelem v Evropě a jen za poslední 4 roky prodala své výrobky 750 zákazníkům 
na kontinentu. Všechny spalovací pece  splňují směrnici EU číslo 1774/2002 pro 
likvidaci vedlejších živočišných produktů a tak nelze hovořit o nevyzkoušené 
technologii. Je pravda, že v České republice je tento způsob likvidace kadaverů 
novinkou 
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5) Vyjád ření Města Mnichovo Hradišt ě   
 
  č.j.SMRM/8168/2009/Krf                                                                         ze dne 15.7.2009  

 

Podstata vyjád ření  
 
Rada města Mnichovo Hradiště nemá připomínky k dokumentaci.  
 
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
 
Bez komentáře . vyjádření je kladné.  
 
 

6) Vyjád ření Středočeského kraje v samostatné p ůsobnosti  
 
  č.j.125914/2009/KUSK                                                                           ze dne 3.8.2009  

 

 
Podstata vyjád ření  
 
Středočeský kraj nesouhlasí s dokumentací k záměru „Zpopelňovací zařízení 

živočišných tkání v areálu Březina.  
 
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
 
Negativní stanovisko Středočeského  kraje je bez jakéhokoliv zdůvodnění a tak jako 

zpracovatel posudku  nemohu bohužel na něj reagovat.   
 
 
 
 
 

V.3. Dotčené orgány státní správy a samosprávy 
 
 

1) Česká inspekce životního prost ředí – oblastní inspektorát Liberec 
 
čj. ČIŽP/51/IPP/0912379.001/08/LJU      ze dne 9.7.2009 

 
Oddělení ochrany vod  
                                   
Podstata vyjád ření  
ČIŽP považuje záměr z hlediska ochrany vod za reálný, za předpokladu splnění 

v dokumentaci uvedených opatření, zejména zabezpečení pravidelného a včasného 
vyvážení jímky stávajícího kafilerního boxu oprávněnou firmou a dodržování provozní 
disciplíny.  
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Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
Z hlediska procesu EIA je toto stanovisko je podmíněně souhlasné.  Problematika 

ochrany vod je důsledně do výstupů posudku zahrnuta.  
Do  návrhu stanoviska jsou  formulována následující opatření, které řeší tuto 

problematiku: 
 

� aktualizovat provozní řád provozovny, do kterého bude zapracována metodika  
manipulace s uhynulými kusy a v četně technologického postupu jejich spálení 
ve spalovacím za řízení. V tomto řádu budou také  ur čeny odpov ědné osoby za 
tuto činnost. 

� aktualizovat havarijní plán podle požadavk ů vyhlášky č. 450/2005 Sb., s jehož 
obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy a  tento p ředložit ke 
schválení vodohospodá řskému orgánu  

� zajistit v časné a pravidelné vyvážení jímky u kafilerního boxu  oprávn ěnou firmou 

 
 

2) Česká inspekce životního prost ředí – oblastní inspektorát  Praha 
 
čj. ČIŽP/41/IPP/0904699.002/09/PKJ      ze dne 22.7.2009 

 
Oddělení odpadového hospodá řství  
                                   
Podstata vyjád ření  
Toto oddělení ČIŽP nemá k dokumentaci připomínky.   
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
 
Oddělení ochrany ovzduší  
                                   
Podstata vyjád ření  
Toto oddělení ČIŽP nemá z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší   

k dokumentaci připomínky.   
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
 
 
 
 
 Oddělení ochrany vod  
 
Podstata vyjád ření  
Toto oddělení ČIŽP nemá z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách   

k dokumentaci připomínky.   
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
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3) Krajská hygienická stanice St ředočeského kraje, územní pracovišt ě Mladá 
Boleslav  

zn.  2558-217/09/MB           ze dne 28.7. 2009  

 
Podstata vyjád ření  
Krajská hygienická stanice s dokumentací souhlasí, neboť nebude ovlivněn hlukem  

nejbližší venkovní chráněný prostor, který je ve vzdálenosti asi 300 m a dojde také ke 
snížení vyvolané dopravy z areálu. Realizací záměru tedy nejsou dotčeny zájmy chráněné 
orgánem ochrany zdraví.     

 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  
Bez komentáře - stanovisko je kladné. 
 
 
 
 

4) Městský ú řad Mnichovo Hradišt ě, odbor výstavby a životního prost ředí – odd ělení 
životního prost ředí  
 

č.j. VŽP - 7118/2009/Hz                            ze dne 27.7. 2009  

 
Podstata vyjád ření  
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí se vyjádřil 

k dokumentaci z těchto hledisek: 
a. z hlediska zákona o odpadech souhlasí se záměrem 
b. hlediska  zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší sděluje, že provozem tohoto 

zdroje by mohlo dojít ke zhoršení kvality ovzduší. Proto požaduje vybavit 
zařízení kontinuálním měřením teploty a času se záznamem tak, aby bylo 
možno kontrolovat zajištění požadované teploty a nezbytně nutné doby 
provozování zařízení. Tyto záznamy požaduje uchovat  určitou dobu pro případ 
kontrol.  

c. z hlediska  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  se záměrem 
souhlasí 

d. z hlediska  zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
záměrem souhlasí 

e. z hlediska  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách nemá k předloženému záměru 
námitek 

f. z hlediska  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích sděluje, že 
nejsou dotčeny zájmy tohoto zákona 

g. z hlediska  zákona č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči sděluje, že se záměr 
nedotýká zájmů státní památkové péče 

 
 
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  

ad a.  Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
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ad b. Z hlediska procesu EIA je toto stanovisko  podmíněně souhlasné. Uvedenou 
podmínku jako zpracovatel posudku podporuji a v návrhu stanoviska jsou 
formulována následující opatření: 

� zařízení bude vybaveno kontinuálním m ěřením teploty ve druhé spalovací 
komo ře a měřením provozního času  se záznamovým za řízením umož ňujícím 
archivaci t ěchto dat  

� provozní řád provozovny podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší, bude 
obsahovat  metodiku m ěření teplot a provozních časů zařízení, včetně  uchování 
dat o tomto m ěření  

 
ad c.  Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
ad d.  Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
ad e.  Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
ad f.  Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
ad g.  Bez připomínek - stanovisko je kladné. 

 
 
 

 5) Krajský ú řad Středočeského   kraje - odbor  životního prost ředí a zemědělství   
 

čj. SZ98782/KUSK/OŽP-Bla                            ze dne 10.8. 2009  

 
Podstata vyjád ření  
Krajský úřad Středočeského   kraje, odbor  životního prostředí a zemědělství úřad 

sděluje následující stanovisko: 
a. Z hlediska  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  nemá 

k dokumentaci žádné připomínky 
b. Z hlediska  zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší konstatuje, že se jedná o 

střední zdroj znečištění ovzduší podle NV č. 615/2006 Sb. Dále požaduje 
provést měření emisí akreditovanou laboratoří, aby bylo prokázáno plnění 
emisních limitů pro tento zdroj znečištění ovzduší.  Dále požaduje, aby 
v zařízení byla spalována pouze prasata z tohoto areálu a požaduje 
minimalizovat dobu skladování uhynulých prasat před jejich spálením. Dále 
doporučuje instalaci odlučovacího zařízení na snížení pachových látek   

 
 
Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjád ření  

 
ad a.   Bez připomínek - stanovisko je kladné. 
 
ad b. KÚ ve svém stanovisku cituje příslušnou pasáž z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a 

požaduje  provést měření emisí, pro které jsou v NV stanoveny emisní limity. 
Požadavek pro spalování uhynulých zvířat pouze z tohoto areálu je zpracovatelem 
posudku podporován a je řešen v jiné části posudku. Pokud se týká požadavku na 
instalaci odlučovače pachových látek, jeví se po měření na stejném zařízení 
v Maďarsku jako nadbytečný. Podle názoru zpracovatele posudku by se k tomuto 
opatření mělo přistoupit v případě, že by měření emisí  ve zkušebním provozu 



Posudek dle zák. 100/01 Sb.                                         Zpopel ňovaní za řízení živo čišných tkání v areálu B řezina 

 

Ing. Pantoflíček Petr                                                      30 
 

prokázalo výrazně  vyšší emise zápachových látek než jsou výsledky měření uvedené 
v dokumentaci.     

 
 V návrhu stanoviska jsou formulována následující opatření ve vztahu k ochraně ovzduší: 

� ve zkušebním provozu bude provedeno m ěření emisí zne čišťujících látek ze 
zařízení pro které jsou stanoveny emisní limity v NV č. 615/2006 Sb., a pachových 
látek   akreditovanou firmou  

� v rámci provozu bude provád ěno pravidelné m ěření emisí ze zdroje podle vyhl. č 
356/2002 Sb. ve zn ění vyhlášky č. 363/2006 Sb. - st řední zdroj 1x za 3 roky 

� zařízení bude vybaveno kontinuálním m ěřením teploty ve druhé spalovací 
komo ře a měřením provozního času  se záznamovým za řízením umož ňujícím 
archivaci t ěchto dat  

� provozní řád provozovny podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší, bude 
obsahovat  metodiku m ěření teplot a provozních časů zařízení, včetně  uchování 
dat o tomto m ěření  

� o provozu za řízení a množství zpopeln ěných kadaver ů bude vedena  denní 
evidence, v  provozním deníku za řízení 

 
 
 
 

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU 
Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 
 
Záměr řeší instalaci Zpopelňovacího zařízení živočišných tkání zvířat Spectrum 

Derwent II. Navrhovaný záměr je součástí stávajícího areálu chovu prasat.  
Zařízení firmy Waste Spectrum jsou navržena tak, aby řešila problém odstranění 

uhynulých zvířat přímo na farmách chovajících drůbež, ovce a prasata bez nutnosti 
transportu na jiné místo určené pro jejich odstranění. Tím dojde k zamezení vjezdu vodidel 
VAÚ do areálu, jako potencionálního zdroje nákazy.  

Záměr oznamovatele byl v rámci dokumentace posouzen z hlediska všech 
relevantních vlivů na životní prostředí. 

Za nejpodstatnější vlivy na životní prostředí lze považovat  vlivy na ovzduší.  
Z hlediska těchto  lze konstatovat: 
Zpopelňovaní zařízení je dle naší legislativy zařazeno jako střední zdroj znečištění 

ovzduší a  bude splňovat legislativní požadavky pro tento zdroj na ochranu ovzduší. 
Dle zpracované rozptylové studie nepředstavuje záměr významný vliv na kvalitu 

ovzduší. V této studii bylo pracována s emisemi znečišťujících látek na úrovni emisních 
limitů tohoto zdroje – tedy nejvyšších možných koncentrací těchto látek.   Měření emisí 
pachových látek provedená na stejném zařízení v Maďarsku, doložená v příloze 
dokumentace, potvrzují účinnost spalovacího procesu a tím nízké emise pachových látek ze 
zařízení.    



Posudek dle zák. 100/01 Sb.                                         Zpopel ňovaní za řízení živo čišných tkání v areálu B řezina 

 

Ing. Pantoflíček Petr                                                      31 
 

Ve zkušebním provozu bude provedeno měření emisí, které musí potvrdit splnění 
emisních limitů, jinak nesmí být zařízení spuštěno do trvalého provozu.   

Z hlediska vlivu na hlukovou situaci je možné konstatovat, že bude zcela 
nevýznamný. Ovlivnění  nejbližšího zhráněného prostoru hlukem z navrhovaného zařízení 
je zcela vyloučeno.  

K negativnímu vlivy na povrchové a podzemní vody provozem záměru nedoje. 
Realizací záměru nedojde k patrné  změně stávajících odtokových poměrů v území.  

Realizací záměru nedojde k  žádnému ovlivnění fauny a flóry, neboť nedojde ke 
změně zachovalosti a biologické hodnotě území. 

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu se plánovaná výstavba a provoz zařízení jeví 
jako neutrální. Struktura a využití území se nezmění a lokalita zůstane zachována 
k zemědělským účelům.  

Zpracovaná studie zdravotních rizik prokazuje, že záměr nemá významný vliv na 
zdraví obyvatel. Zjištěná rizika jsou významně pod obecně uznávanými přijatelnými riziky, 
přičemž byly brány v úvahu výsledky rozptylové studie, která pracovala s výstupy z 
technologie na úrovni platných emisních limitů. Skutečné emise budou významně nižší. 
Lze konstatovat, že vlivy na zdraví obyvatel byly v dokumentaci posouzeny na hranici 
bezpečnosti. 

Veškeré negativní vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky nebo 
organizačně zajištěny a eliminovány. Předpokladem je plnění navrhovaných opatření v 
době přípravy záměru a v době výstavby i  provozu zařízení. 

Základním požadavkem je přísná technologická kázeň ze strany provozovatele a 
pravidelný servis a kontroly zařízení.   

 
 
Zjišt ěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně méně významné a v 

zásadě nemají limitující charakter pro p řípadnou realizaci záměru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posudek dle zák. 100/01 Sb.                                         Zpopel ňovaní za řízení živo čišných tkání v areálu B řezina 

 

Ing. Pantoflíček Petr                                                      32 
 

 

ZÁVĚR 
 
K posouzení byla předložena podle § 6 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 

216/2007 Sb. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí na záměr 
 

Zpopel ňovací za řízení živo čišných tkání v areálu  B řezina 
 
zpracovaná  ing. Miroslavem  Vraným  v červnu 2009. Tato dokumentace byla 

posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění v rozsahu dle 
přílohy č. 5 tohoto zákona. Lze konstatovat, že Dokumentace je zpracována v intencích  
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění a lze ji jako podklad pro hodnocení vlivů na 
životní prostředí akceptovat, 

S ohledem na údaje obsažené v Dokumentaci a při respektování doporučení 
uvedených v návrhu stanoviska příslušnému úřadu zpracovatel  posudku  

 
doporučuje 

realizovat záměr 

 
 
 

Zpopel ňovací za řízení živo čišných tkání v areálu  B řezina  
 

 

ve variantě navržené oznamovatelem. 

Na základě doložených údaj ů a při respektování podmínek uvedených 
v návrhu stanoviska orgánu státní správy lze u činit záv ěr, že negativní vlivy 
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími p ředpisy. 

 
 
V Přestavlkách dne 19. 10. 2009 
 
 
 
 
 
      Ing. Petr Pantoflíček  

 
Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 
 

KRAJSKÝ Ú ŘAD  STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
odbor životního prostředí a zemědělství 

 
V Praze dne  ......... 

                                                                                    Č. j……………….. 
 
 

Stanovisko  
 

o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/02 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)   
 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

 
Zpopel ňovací za řízení živo čišných tkání v areálu  B řezina  

 
2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

 

Z hlediska instalovaného zařízení: 

Obsah komory:   1,33 m3 -  1,9 m délka x 0,9 m šířka x 0,77 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/hodina 

Z hlediska zpracovávaných objemů – cca 60 tun/rok uhynulých prasat z chovu  

Z hlediska povahy zpracovávaných látek – Uhynulá prasata z chovu na Farmě Březina. 
Jedná se o materiály kategorie II. dle klasifikace nařízení evropského parlamentu a rady 
(ES) č. 1774/2002. V zařízení nebudou zpopelňovány  SRM odpady.  

Z hlediska stavebního – zařízení se 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. Celkový rozměr zpevněné plochy je cca 
3 x 6 m (18m2).  

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:   Středočeský   
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Okres:    Mladá Boleslav  
Obec:   Březina 
Katastrální území: 614017 Březina u Mnichova Hradiště  
Dotčené pozemky:         p.č. 178/1 
 

4. Obchodní firma oznamovatele 

PROMA – družstvo 
 

 

5. IČ oznamovatele 
IČO:  463 49 529   
DIČ: CZ 463 49 529 
 

6. Sídlo (bydlišt ě) oznamovatele 
 
Sídlo provozovatele:   Bělská 151,  Mladá Boleslav, PSČ: 29 301 
Posuzované centrum:  Farma chovu prasat Březina č.p. 31, PSČ 29 411 
 

Oprávněný zástupce oznamovatele:  
Jméno, Příjmení, titul a funkce:  Ing. Josef Luka, předseda představenstva  
Telefon na sídlo firmy:   326 322 944, 326 727 163  
Fax na sídlo firmy:   326 320 871 
Telefon na Farmu Březina:  326 789 018  
 
 
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
1. Oznámení 
Ing. Miroslav Vraný   
Jindřišská 1748   
530 02 Pardubice  
Osvědčení: č.j. 15 650/4136/OEP/92  
Autorizace: č.j. 38787/ENV/06  
 
datum předložení:  20. 2.  2009 
 
 
2. Dokumentace  
Ing. Miroslav Vraný   
Jindřišská 1748   
530 02 Pardubice  
Osvědčení: č.j. 15 650/4136/OEP/92  
Autorizace: č.j. 38787/ENV/06  
 
datum předložení:  17. 6.  2009 
 
 
3. Posudek 
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zpracovatel: 
Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky č.p. 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan 
IČO 49833251 
DIČ  CZ-6903101051    
Osvědčení: č.j.1547/197/OPVŽP/95 
Autorizace č.j. 43007/ENV/06  
 
datum předložení:  21. 10. 2009 
 
 
4. Veřejné projednání  
místo: 
 
datum konání: 
 
 
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

� Investor PROMA – družstvo, Bělská 151,  Mladá Boleslav, PSČ 29 301,  předložil 
v únoru  2009 Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na 
životní prostředí, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona. Oznámení bylo zpracováno 
autorizovanou osobou podle § 19 zákona Ing. Vraným  Miroslavem, Jindřišská 1748,   530 
02 Pardubice, osvědčení: č.j. 15 650/4136/OEP/92, autorizace: č.j. 38787/ENV/06 

� Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo KÚ Kraje Středočeského zahájeno 3. 
3.  2009 37009/2009/KUSK/OŽP-Bla, a ukončeno 3. 4. 2009 pod  č.j. 
52677/2008/KUSK/OŽP-Bla,  se závěrem  že je třeba následně předložit dokumentaci 
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 
k zákonu. 

� Dokumentace vlivu stavby na  životní prostředí byla  oznamovatelem následně předložena  
17.6.2009 a posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace bylo zahájeno 
dne  2. 7. 2009  ukončeno dne 2.8.2009.  

� Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů 
na životní prostředí, na základě výše uvedené dokumentace a všech podaných vyjádření 
k dokumentaci, podle přílohy č. 5 zákona. Smlouva s KÚ Kraje Středočeského zpracování 
posudku byla podepsána 23. 9. 2009 

� Vyhotovený posudek byl předložen dne: 21. 10. 2009. 

� Závěry zpracovatele posudku : 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje příslušnému 
orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené 
oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.3. tohoto stanoviska.  

 
 

�  Závěry z veřejného projednání: bude doplněno později  

 
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela 
zahrnuta 
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K předložené dokumentaci se v rámci posuzování vyjádřily tyto subjekty:  

 
Vyjádření veřejnosti: 

• K posuzované dokumentaci se žádní  občané nevyjádřili 

 
Vyjádření dotčených územních samosprávných celků 

• Vyjádření obce Březina  ze dne 27.7.2009 čj. 04/09 

• Vyjádření obce Březina  ze dne 24.8.2009 čj. 05/09 

• Vyjádření obce Loukov  ze dne 27.7.2009 zn. 27/07/2009/RCH 

• Vyjádření obce Loukovec  ze dne 6.8.2009 zn. 119/2009 

• Vyjádření Města Mnichovo Hradiště  dne 15.7. 2009 č.j. SMRM/8168/2009/Krf 

• Vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti dne 3.8. 2009 č.j. 
125914/2009/KUSK 

 

Vyjádření dotčených orgánů státní správy: 
 

• Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec k dokumentaci  ze dne 
9.7.2009 čj. ČIŽP/51/IPP/0912379.001/08/LJU 

• Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Praha k dokumentaci  ze dne 
22.7.2009 čj. ČIŽP/41/IPP/0904699.002/09/PKJ 

• Vyjádření Krajské hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá 
Boleslav, dne 28.7. 2009 zn.  2558-217/09/MB 

• Vyjádření Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí 
– oddělení životního prostředí  dne 27.7. 2009 č.j. VŽP - 7118/2009/Hz 

• Vyjádření Krajského úřadu Středočeského   kraje, ze dne 10.8.2009 čj. 
SZ98782/KUSK/OŽP-Bla 

 
III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

 
III.1. Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na životní 

prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
 
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 

z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy provozu záměru  na 
ovzduší.  

Z hlediska těchto  lze konstatovat: 
Zpopelňovaní zařízení je dle naší legislativy zařazeno jako střední zdroj znečištění 

ovzduší a  bude splňovat legislativní požadavky pro tento zdroj na ochranu ovzduší. 
Dle zpracované rozptylové studie nepředstavuje záměr významný vliv na kvalitu 

ovzduší. V této studii bylo pracována s emisemi znečišťujících látek na úrovni emisních 
limitů tohoto zdroje – tedy nejvyšších možných koncentrací těchto látek.   Měření emisí 
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pachových látek provedená na stejném zařízení v Maďarsku, doložená v příloze 
dokumentace, potvrzují účinnost spalovacího procesu a tím nízké emise pachových látek ze 
zařízení.    

Ve zkušebním provozu bude provedeno měření emisí, které musí potvrdit splnění 
emisních limitů, jinak nesmí být zařízení spuštěno do trvalého provozu.   

Z hlediska vlivu na hlukovou situaci je možné konstatovat, že bude zcela 
nevýznamný. Ovlivnění  nejbližšího zhráněného prostoru hlukem z navrhovaného zařízení 
je zcela vyloučeno.  

K negativnímu vlivy na povrchové a podzemní vody provozem záměru nedoje. 
Realizací záměru nedojde k patrné  změně stávajících odtokových poměrů v území.  

Realizací záměru nedojde k  žádnému ovlivnění fauny a flóry, neboť nedojde ke 
změně zachovalosti a biologické hodnotě území. 

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu se plánovaná výstavba a provoz zařízení jeví 
jako neutrální. Struktura a využití území se nezmění a lokalita zůstane zachována 
k zemědělským účelům.  

Zpracovaná studie zdravotních rizik prokazuje, že záměr nemá významný vliv na 
zdraví obyvatel. Zjištěná rizika jsou významně pod obecně uznávanými přijatelnými riziky, 
přičemž byly brány v úvahu výsledky rozptylové studie, která pracovala s výstupy z 
technologie na úrovni platných emisních limitů. Skutečné emise budou významně nižší. 
Lze konstatovat, že vlivy na zdraví obyvatel byly v dokumentaci posouzeny na hranici 
bezpečnosti. 

Veškeré negativní vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky nebo 
organizačně zajištěny a eliminovány. Předpokladem je plnění navrhovaných opatření v 
době přípravy záměru a v době výstavby i  provozu zařízení. 

Základním požadavkem je přísná technologická kázeň ze strany provozovatele a 
pravidelný servis a kontroly zařízení.   

 
Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně méně významné a v 

zásadě nemají limitující charakter pro případnou realizaci záměru. 
 
 

III.2. Hodnocení technického řešení zám ěru s ohledem na dosažený stupe ň 
poznání pokud jde o zne čišťování životního prost ředí 

Záměr řeší instalaci Zpopelňovacího zařízení živočišných tkání zvířat Spectrum 
Derwent II. Navrhovaný záměr je součástí stávajícího areálu chovu prasat.  

Zařízení firmy Waste Spectrum jsou navržena tak, aby řešila problém odstranění 
uhynulých zvířat přímo na farmách chovajících drůbež, ovce a prasata bez nutnosti 
transportu na jiné místo určené pro jejich odstranění. Tím dojde k zamezení vjezdu vodidel 
VAÚ do areálu, jako potencionálního zdroje nákazy.  

 
Po posouzení popisu technologického a stavebně technického řešení posuzovaného 

záměru  je možno konstatovat, že v koncepci technického a technologického řešení nebyly 
shledány postupy, které by  neodpovídaly současnému stavu technického pokroku v dané 
oblasti a že je zřejmé, že se jedná o záměr při kterém se budou  používat moderní 
technologie šetrné k životnímu prostředí.  

Celkově je tedy  v navržené  dokumentaci specifikované  řešení možné bez 
zásadních výhrad hodnotit jako  technologicky progresivní a rovněž  z  ekologického 
hlediska  je navrženou realizaci posuzované stavby možno hodnotit za předpokladu 
dodržení dále specifikovaných požadavků, jako odpovídající a akceptovatelnou. 
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Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy 
na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku navrhovaného provozu. 

Navržená technická i technologická opatření, charakter záměru, technologické 
postupy i navrhované technické řešení zařízení, zajišťují, při pravidelné údržbě a 
kontrolách, garanci dodržování platných emisních limitů  pro tento zdroj znečištění 
ovzduší.   V doporučeních předkládaného posudku a v návrhu stanoviska je formulována 
řada podmínek, které by dle názoru zpracovatele posudku měly výrazným způsobem 
omezovat negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. 

Nejúčinnější prevencí pro případné problémy se jeví technologická kázeň, 
pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení, důsledné dodržování  
provozního řádu středního  zdroje znečišťování ovzduší a zásad  havarijního plánu včetně 
řádného  poučení odpovědných pracovníků.  
 

 
III.3. Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 

nepříznivých vliv ů záměru na životní prost ředí včetně povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vliv ů na životní prost ředí 

 
Při projektové přípravě a výstavbě: 

� provozní řád provozovny podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší, bude 
obsahovat  metodiku m ěření teplot a provozních časů zařízení, včetně  uchování 
dat o tomto m ěření  

� aktualizovat provozní řád provozovny, do kterého bude zapracována metodika  
manipulace s uhynulými kusy a v četně technologického postupu jejich spálení 
ve spalovacím za řízení. V tomto řádu budou také  ur čeny odpov ědné osoby za 
tuto činnost. 

� aktualizovat havarijní plán podle požadavk ů vyhlášky č. 450/2005 Sb., s jehož 
obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy a  tento p ředložit ke 
schválení vodohospodá řskému orgánu  

� v provád ěcích projektech stavby budou up řesněny jednotlivé druhy odpad ů 
z výstavby, jejich množství a p ředpokládaný zp ůsob využití respektive 
zneškodn ění  

� dodavatel stavby vytvo ří v rámci za řízení staveništ ě podmínky pro t řídění a 
shromaž ďování jednotlivých druh ů odpad ů v souladu se stávajícími p ředpisy 
v oblasti odpadového hospodá řství, o vznikajících odpadech v pr ůběhu stavby a 
způsobu jejich zneškodn ění nebo využití bude vedena odpovídající evidence 

� dodavatel stavby p ředloží ke kolaudaci stavby specifikaci druh ů a množství 
odpad ů vzniklých v pr ůběhu výstavby a doloží zp ůsob jejich využití respektive 
zneškodn ění 

� důsledn ě rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pr acemi z d ůvodu 
prevence ruderalizace území a ší ření alergenních  plevel ů 

 
 
Ve fázi provozu : 

� ve zkušebním provozu bude provedeno m ěření emisí zne čišťujících látek ze 
zařízení pro které jsou stanoveny emisní limity v NV č. 615/2006 Sb., a pachových 
látek   akreditovanou firmou  
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� v rámci provozu bude provád ěno pravidelné m ěření emisí ze zdroje podle vyhl. č 
356/2002 Sb. ve zn ění vyhlášky č. 363/2006 Sb. - st řední zdroj 1x za 3 roky 

� zařízení bude vybaveno kontinuálním m ěřením teploty ve druhé spalovací 
komo ře a měřením provozního času  se záznamovým za řízením umož ňujícím 
archivaci t ěchto dat  

� v posuzovaném zpopel ňovacím za řízení budou spalována výhradn ě uhynulá 
zvířata  v tomto areálu 

� o provozu za řízení a množství zpopeln ěných kadaver ů bude vedena  denní 
evidence, v  provozním deníku za řízení 

� zajistit v časné a pravidelné vyvážení jímky u kafilerního boxu  oprávn ěnou firmou 

� zajistit udržování celého areálu v čistot ě a zabezpečování údržby a ošet řování  
zeleně v areálu   i jeho okolí. 

� všechny mechanizmy musí být v dokonalém technickém stavu zejména 
z hlediska možných úkap ů ropných látek 

� v případě úniku ropných látek na terén zneškodnit zasaženou zeminu podle 
zásad nakládání s nebezpe čnými odpady 

� zabraňovat kontaminaci deš ťových vod látkami škodlivými vodám, v časným 
vyvážením jímky na odpadní vody u kafilerního boxu,  čistotou provozu a 
zabezpečením kadaver ů do doby spálení 

� důsledn ě zajistit všechna protinákazová opat ření podle p říslušných p ředpis ů 

 
Opatření, které je nutno dodržet při případném ukončení záměru:  

� v případě likvidace chovu z d ůvodů zooveterinárních  zajistit d ůslednou ochranu 
obyvatel podle hygienických p ředpis ů a směrnic, ochrany prost ředí, zejména vod 
před vlivy použitých chemických látek, sanaci chovu p rovád ět mj. podle zásad 
nakládání s odpady z kategorie nebezpe čných odpad ů 

�  v případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v so uladu s p ředpisy o 
odpadovém  hospodá řství z titulu p ůvodce odpadu a v souladu se stavebním 
zákonem ohledn ě likvidace staveb, analogie platí pro p řípadnou likvidaci objekt ů 
z důvodu vzniku závažných   epidemiologických situací 

 

4. Pořadí variant (pokud byly p ředloženy) z hlediska vliv ů na životní prost ředí 
Předložený materiál v podstatě neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr 

jednovariantně.    
Tato varianta vzešla z předchozí diskuze o podmínkách realizovatelnosti záměru 

z hlediska dopadů investičních, kapacitních, dispozičních a ekologických. Tato varianta 
byla srovnávána se stávajícím stavem.  
5. Vypo řádání vyjád ření k dokumentaci a k posudku 

 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 

Všechna vyjádření k dokumentaci byla v posudku podrobně okomentována a 
vypořádána. 
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III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 

Případné připomínky k posudku budou do stanoviska zahrnuty následně. 
 
 
 
 

6. Stanovisko p říslušného ú řadu z hlediska p řijatelnosti vliv ů záměru na 
životní prost ředí s uvedením podmínek pro realizaci zám ěru, pop řípadě 
zdůvodn ění nep řijatelnosti zám ěru. 

 

Krajský úřad  Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušný orgán podle § 22  zákona č. 100/02 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí 
v souladu s § 10  téhož zákona 
 

Vydává 
 
 

souhlasné stanovisko 
 

k záměru výstavby 
 

Zpopel ňovací za řízení živo čišných tkání v areálu  B řezina  
 

 
V posuzovaném rozsahu s tím, že podmínky uvedené ve stanovisku budou respektovány a 
zohledněny v územním a stavebním řízení a zahrnuty jako podmínky těchto správních 
řízení.  

 

 

Datum vydání stanoviska: 
 
 
Otisk razítka příslušného úřadu: 
 
 
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:  
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 
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Příloha č. 9 
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Příloha č. 10 
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Příloha č. 11 
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Příloha č. 12 
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Příloha č. 13 
 

 

 


