
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5   tel.: 257 280 539   konrady@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Identifikační údaje 

Název záměru:     „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ 

 

Umístění záměru: kraj:  Středočeský 

   obec: Kostelec nad Labem 

   k. ú.: Kostelec nad Labem 

 

Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacita jednorázová  453,59 kg 

Rychlost spalování   68,04 kg/h 

 

Rozměry komory 

Délka     304,8 cm 

Šířka     114,3 cm 

Výška     86,36 cm 

Celkem    3,01 m3 

 

Rozměry objektu 

Délka    24 m 

Šířka    12 m 

Výška (po atiku)  8 m 

Výška komína   až 18 m 

 

 

 

 

 

 

 

Praha: 26. 4. 2021  

 Číslo jednací: 024755/2021/KUSK 

Spisová značka: SZ_024755/2021/KUSK/40 

Vyřizuje: Ing. Martin Konrady / l. 539 

Značka: OŽP/Kon 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
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Charakter záměru  

Předmětem záměru je výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských 

ostatků. Součástí bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m po atiku. V rámci 

vnitřního vybavení bude instalována pec, sociální a administrativní zázemí v minimálním rozsahu. 

Výška komína pece je plánována do 18 m. 

 

Oznamovatel 

ELPIS s.r.o., Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9 – Čakovice 

 

Zpracovatel oznámení 

Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice 

 

Záměr „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ naplňuje dikci bodu č. 118 

(Tematické areály na ploše od stanoveného limitu; krematoria [2 ha]) kategorie II přílohy č. 1 

k zákonu. 

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může 

mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem  

k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje. 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních 

samosprávných celků, dotčených orgánů, veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení 

provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

 

„Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ 

v k. ú. Kostelec nad Labem 

 

může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona. 

 

Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 

zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona. 

V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti: 

- Zhodnotit vlivy veškeré související dopravy s provozem zařízení, především z hlediska 

ovzduší a hluku. 

- Provést hodnocení zařízení s BREF pro krematoria. 

- Aktualizovat informace o okolní zástavbě – jak v grafické, tak i textové podobě a následné 

dopracování rozptylové studie. 

- Zhodnotit veškeré látky, které bude zařízení emitovat, včetně jejich rozptylu do okolí 

s důrazem na blízkost obytné zástavby. 

- Zpracovat vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

- Vyhodnotit kumulace se vznikající zástavbou Z1 (ZO8). 

- Dále je nutné v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, 

připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních k oznámení záměru. 

V této souvislosti by bylo vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude 

popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány. 
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Odůvodnění 

Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování 

dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly specifikovány výše 

uvedené oblasti. 

Oznamovatel předložil kompletní oznámení záměru dne 19. 2. 2021, oznámení bylo do 7 pracovních 

dnů od obdržení rozesláno k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům a zveřejněno dle § 16 zákona. Na internetu bylo oznámení zveřejněno 

v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC2361. Za den zveřejnění se 

považuje den vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení na úřední desce dotčeného kraje, tato 

informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 2. 3. 2021. Informace o zahájení 

zjišťovacího řízení byla zveřejněna na úřední desce města Kostelec nad Labem dne 3. 3. 2021. Kromě 

povinných příloh byly součástí oznámení příloha – Rozptylová studie. 

V souladu s § 7 odst. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, zda záměr může mít významný vliv 

na životní prostředí a zda záměr bude posuzován podle zákona. 

Při určování, zda záměr může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy 

k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda záměr 

dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměru příslušného 

druhu. 

Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování 

dokumentace dle přílohy č. 4 zákona. 

Po zvážení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, zejména kumulaci vlivů záměru s vlivy jiných 

známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných), znečišťování životního prostředí, 

navýšení rušivých vlivů (emise do ovzduší, intenzita dopravy) s ohledem na rozsah zasaženého území 

a populace, a s přihlédnutím k obdrženým vyjádřením, která na tyto skutečnosti poukázala, dospěl 

příslušný úřad k výše uvedenému závěru, tedy, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude 

posuzován podle zákona. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly specifikovány výše uvedené 

oblasti. 

Obdržená vyjádření poukazují především na nedostatečné vyhodnocení vlivů na ovzduší a veřejné 

zdraví. Vznesené připomínky se týkají také nesouladu záměru s územním plánem města Kostelec nad 

Labem. 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení a jejich 

vtah ke kritériím v příloze č. 2 k zákonu: 

Středočeský kraj 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha 

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, úřad územního plánování 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

Město Kostelec nad Labem 

37 vyjádření veřejnosti 

Petice s 35 podpisovými archy s 548 podpisy 

Elektronická petice z portálu e-petice.cz s 13 podpisovými archy s 368 podpisy 
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Středočeský kraj, č.j. 038206/2021/KUSK 

Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ a 

požaduje další posuzování dle zákona 100/2001 Sb. V dokumentaci požaduje zpracovat 

vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a vyhodnotit kumulace se vznikající zástavbou v lokalitě 

(Z1) Z08. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 031138/2021/KUSK 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění 

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

jako orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že v souladu s ust. § 45i 

zákona již byl vyloučen významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými 

záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 

ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu stanoviskem č.j. 050983/2020/KUSK. Toto stanovisko 

zůstává nadále v platnosti. 

 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění 

Oddělení ochrany ovzduší obdrželo informaci, že výše uvedený  záměr bude podroben zjišťovacímu 

řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících (dále jen zákon EIA). Bylo předloženo pouze Oznámení a Rozptylová studie 

(zpracovatel Ing. Vraný) zpracované v prosinci 2020. Nebyl přiložen Odborný posudek z hlediska 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochrany ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší). 

Z předložené dokumentace je zřejmé, že se jedná o zařízení se zázemím  pro kremaci lidských ostatků 

(dále jen krematorium), které bude v souladu s kódem 7.15. v příloze č.2 k zákonu o ochraně 

ovzduší, vyjmenovaným stacionárním zdrojem. Součástí bude výstavba objektu o rozměrech  

cca 12 x 24 m a výšce 8 m po atiku.  

V rámci vnitřního vybavení bude instalována kremační pec, sociální a administrativní zázemí 

v minimálním rozsahu. Nyní byla popsána kremační pec Phoenix II-3, s jednorázovou kapacitou 

453,59kg, rychlostí spalování 68kg/hod, jsou uvedeny tyto výkony spalovacích zdrojů s palivem 

zemní plyn: zapalovací hořák: 88,0 kW , hořák v sekundární komoře: 293,1 kW , pomocný hořák v 

druhé komoře: 58,7 kW, celkem max.: 498,4 kW. Základním požadavkem je dvoustupňové spalování 

zplodin hoření při dodržení minimální teploty 850 °C po dobu 2 sekund. Teplotu bude dle 

zpracovatele možné monitorovat v libovolném časovém intervalu pomocí vestavěné teplotní sondy 

spolu s jejím zaznamenáváním na libovolné záznamové zařízení. Pro potřeby studie EIA je počítáno 

s kremací 10 ostatků denně, po 310 dní v roce, s provozem pece 12 hodin, kapacita 3100žehů / rok. 

 

K Oznámení byla přiložena Rozptylová studie (dále jen RS), která vyhodnocovala vliv pouze látek, 

pro které jsou zároveň stanoveny emisní limity: NO2, NOx, CO, organické látky, TZL (částečně PM10 

a PM2,5) Byla posuzována výška komínu 12 a 18 m. Nebyly posuzovány další látky, která zařízení 

bude emitovat (viz. referenční dokument BREF). Závěrem zpracovatel uvedl: Z hlediska rozptylové 

studie je preferována výška komína 18m, ale i výška komína 12 m je dle zpracovatele RS přípustná. 

Výška 18 m nabízí o něco lepší ochranu okolních obyvatel. 

Další známé podklady: 

Zvolaná lokalita se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Opakovaně jsou překračovány 

imisní limity pro benzo(a)pyren.   
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Dle veřejně přístupných map je zřejmé, že na str. 6 Oznámení a na str. 7 RS jsou použity neaktuální 

mapy/fotografie. Cca 220 m východním směrem je dokončována nová obytná zóna s desítkami RD, 

cca 390 m západním směrem začíná souvislá obytná zóna města Kostelec nad Labem, včetně domů 

s více BJ, sídliště, cca 750 m od záměru se nachází dvě předškolní zařízení, 920 m státní MŠ. Tyto 

obytné zóny jednoznačně zasahují do území, které bude záměrem ovlivněno (isolinie v RS). 

Dále jsou veřejně dostupné podklady ke Krematoriím, jako BREF pro Krematoria (MŽP), Česká 

zpráva o emisní inventuře v roce 2020 (ČHMÚ) – zde jsou uvedeny i emisní faktory pro další 

znečišťující látky. Z těchto dokumentů jednoznačně vyplývá, že dalšími látkami, která krematoria 

emitují, jsou např. kovy (zejména Hg), sloučeniny fluoru a chloru. Také zpracovatel RS uvádí Ostatky 

lidí obsahují i malé příměsi spojené se zdravotní péčí, jedná se o plomby, implantáty a podobně. V 

rámci emisí tak mohou vznikat malé objemy kovů včetně rtuti. Tomu bohužel nejde zabránit. Pokud 

vezmeme např. emisní faktor dle ČHMÚ pro Hg cca 1,5g/tělo (dolní hranice) a počet žehů, lze 

očekávat rozptyl cca 4,65 kg Hg v nejbližším okolí/rok.  

 

Na základě předložených stručných podkladů požaduje krajský úřad doplnění dokumentace a 

zhodnocení dalších vlivů zařízení o: 

 S ohledem na malý počet místních obyvatel, neexistence obřadní síně v rámci areálu, je 

zřejmé, že velká většina ostatků bude dovážena ze širokého okolí, není zde však uvedeno 

žádné hodnocení související dopravy.  

 Ani v Oznámení, ani v RS nebylo provedeno hodnocení zvoleného záměru s BREF pro 

Krematoria, kde je např. pro TZL navrhována další sekundární záchytová technologie. 

Maximální snížení emisí TZL s ohledem na zvolenou lokalitu je nutné i s ohledem na vázání 

dalších látek na TZL (např. kovů). 

 Nebyly hodnoceny všechny látky, které zařízení bude emitovat, včetně jejich rozptylu do 

okolí, kdy nebyla dostatečně zhodnocena blízkost obytné zástavby včetně předškolních 

zařízení. 

 Nebyly hodnoceny všechny stavy při celém spalovacím procesu (např. při počátečním 

zapálení), zejména u nadměrných osob, zejména s ohledem na ovlivňování okolí emisemi, 

zápachem, kouřem…. Nebyla hodnocena požární bezpečnost zařízení a ovlivňování okolí 

s ohledem na možné zahoření. Krajský úřad s ohledem na zvolené umístění v rámci 

samostatného řízení podle zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky přistoupí ke zpřísnění 

emisních limitů. 

 Nebylo doloženo konkrétní stavební řešení, kdy není zřejmé, že při provozních stavech, které 

budou negativně ovlivňovat okolí, bude možné doplnit např. další dopalovací komoru, a jiné 

záchytové technologie.  

Oddělení ochrany ovzduší rozhodně požaduje hodnocení zařízení pro minimální výšku 18m. Pro 

uvedené hodnocení 12 m z předložené RS jednoznačně vyplývá, že velké množství emisí by ovlivnilo 

zejména novou obytnou zástavbu. 

 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Dle předložené projektové dokumentace posuzovaný záměr vyžaduje trvalé zábory stávající na 

zemědělské půdy ze ZPF v celkovém rozsahu cca 0,288 ha (v IV. třídě ochrany).  

Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat orgán ochrany ZPF, o souhlas k odnětí 

zemědělské půdy ze ZPF podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, a to příslušného úřadu 

obce s rozšířenou působností (ustanovení § 15 písm. j) zákona o ochraně ZPF). 
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Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy 

ELPIS“ bylo posouzeno z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Předmětem záměru je 

vybudovat provozní objekt s technickým zázemím pro kremaci o rozměrech 12 x 24 metrů. V popisu 

záměru jsou uvedeny odpady vznikající při výstavbě, které odpovídají záměru. V případě odpadů 

vzniklých při provozu zařízení upozorňujeme, že nakládání s lidskými ostatky a jejich části je řízeno 

zejména zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, kdy samotné požadavky na technické vybavení 

plyne z tohoto zákona. Pro nakládání se zdravotnickými a patologickými odpady je vydána 

Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných 

odpadů, veřejně dostupná například na stránkách Státního zdravotního ústavu. 

Odpad katalogového čísla 18 02 02 Části těla a orgánů...je uveden chybně, má se jednat o odpad 

katalogového čísla 18 01 02. V případě tohoto odpadu, například drobný anatomický odpad, je zde 

předpoklad, že se jedná o odpad nebezpečný, tedy takový, který by měl být označován jako O/N a 

mělo by s ním být nakládáno jako s odpadem nebezpečným.  

V případě odpadů mající nebezpečné vlastnosti (například infekčnost), musí být pro tyto odpady 

určeny speciální vyhovující nádoby, které budou označeny písemným názvem odpadu, jeho 

katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a 

výstražným grafickým symbolem. Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem 

"nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku, který je 

umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. V 

blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo na něm bude identifikační list 

nebezpečného odpadu.  

Odpad katalogového čísla 18 01 02 Části těla a orgánů včetně krevních vaků a krevních konzerv musí 

být v co nejkratší době předány oprávněné osobě nebo by měl být skladovány v chladícím zařízení 

zajišťující trvalé udržení teploty v rozmezí 0 °C - 5 °C. V případě, že doba zdržení tohoto odpadu by 

měla být více než týden, musí být uložen v mrazícím zařízení zajišťující trvalou teplotu nižší  

než -10°C. Tyto požadavky vyplývají analogicky ze zákona o pohřebnictví. 

Proti záměru samotnému popisovanému v oznámení není z hlediska nakládání s odpady námitek 

kromě výše uvedených připomínek, záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství 

Středočeského kraje. 

 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky. 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2021/2036 

Oblastní inspektorát Praha ČIŽP obdržel žádost o vyjádření k oznámení záměru. K němu sdělujeme 

následující: 

Oddělení ochrany ovzduší: 

Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci oznámení záměru 

připomínky; souhlasíme se závěry rozptylové studie. Vzhledem k charakteru stacionárního zdroje však 

požadujeme v dalších stupních řízení doložit návrhy konkrétních opatření, kterými bude prokazatelně 

zajištěn provoz zařízení (kremační pece) bez možného úniku tmavého kouře (především na začátku 

spalovacího procesu). 
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Oddělení ochrany vod: 

K oznámení záměru nemáme připomínky ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném a účinném 

znění. 

Oddělení odpadového hospodářství: 

K předloženému záměru nemáme dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech připomínky. 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hledisek zákona č. 114/1992 Sb. nemáme k předkládanému záměru připomínky. 

 

Závěr: 

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění ze 

strany ochrany ovzduší. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, úřad územního plánování, č.j. MěÚN/030536/2021 

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako orgán územního plánování příslušný dle § 6 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "stavební zákon"), na základě oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru „Technologické 

zázemí pohřební 

služby firmy ELPIS“ v k. ú. Kostelec nad Labem sděluje, že k tomuto záměru vydal vyjádření z 

hlediska územního plánování ze dne 16.04.2020 pod č.j. MěÚN/031022/2020. Toto vyjádření bylo 

vydáno na základě krátkého popisu záměru bez dokumentace. 

Vyjádření obsahuje informace dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je územní plán 

Kostelec nad Labem schválený zastupitelstvem města Kostelec nad Labem dne 14.12.2005 v úplném 

znění po změně č. 3 s účinností od 22.01.2019. 

Záměr se navrhuje na pozemku parc. č. 920/116 v k. ú. Kostelec nad Labem v zastavěném území 

v ploše ne rušící výroba a služby. Jedná se o plochu sloužící převážně pro umístění zařízení výroby a 

služeb podstatně neobtěžující své okolí. Dominantním funkčním využitím jsou nerušící provozy 

průmyslové a řemeslné výroby všeho druhu - skladovací objekty. Vhodným využitím jsou obchodní, 

kancelářské a správní budovy, byty služební a byty majitelů zařízení, odstavná místa a garáže pro 

funkční využití, nezbytné plochy technického vybavení, příslušné komunikace pěší a vozidlové, zeleň 

liniová a plošná. Výjimečně přípustným využitím jsou zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní 

a školská, zařízení obchodu a služeb, provozy pro zpracování zemědělských a lesních produktů. 

Nepřípustné jsou všechny ostatní funkce. 

Pro soulad s daným funkčním využitím by bylo nutno prokázat nerušící-neobtěžující-vliv záměru a to 

zejména vůči blízkým obytným územím včetně posouzení i značné výšky stavby komína vůči okolí. 

Jako pořizovatel dle § 6 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona nového územního plánu Kostelec 

nad Labem sdělujeme, že takovýto záměr v blízkosti obytné zástavby není v souladu s koncepcí města 

Kostelec nad Labem. 

 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí, č.j. MěÚN/029322/2021 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí obdržel dne 2.3.2021 oznámení o zahájení 

zjišťovacího řízení záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ v k.ú. Kostelec nad 

Labem. 

Oznamovatel záměru: ELPIS s.r.o., Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice 

(držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona). 
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Předmětem záměru je výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských 

ostatků. Součástí bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m po atiku. V rámci 

vnitřního vybavení bude instalována pec, sociální a administrativní zázemí v minimálním rozsahu. 

Výška komína pece je plánována do 18 m. 

K předloženému záměru vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Neratovice následující 

souhrnné vyjádření: 

1. Vyjádření podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán vodního hospodářství, k výše 

uvedenému záměru nemá připomínky. 

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění: 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán odpadového hospodářství ve 

smyslu ustanovení § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech, k výše uvedenému 

záměru nemá připomínky. 

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny sděluje, že 

nemá k předloženému záměru připomínky. 

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen 

„zákon o ochraně ovzduší“): 

Krematoria patří mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Provozem 

záměru budou do ovzduší unikat látky ze spalování zemního plynu a lidských tkání. Bilance jsou 

součástí rozptylové studie a v rámci bilancování výstupů z technologie. Předložená rozptylová studie 

prokazuje, že v rámci platných imisních limitů nedojde k ovlivnění blízkého okolí. V rámci povozu 

budou prováděna pravidelná měření emisí zařízení dle platné legislativy. Během provozu je nutno 

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

provozu. 

Za splnění všech podmínek pro předmětný zdroj, vycházejících z platné legislativy v ochraně ovzduší, 

nemáme k akci, z hlediska ochrany ovzduší, dalších připomínek 

5. Další úsek státní správy v působnosti našeho odboru – ochrana zemědělského půdního fondu 

není zjišťovacím záměrem dotčen. 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 08980/2021 

Dne 02.03.2021 jsme obdrželi vaši žádost o vyjádření ve smyslu § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), k záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“, k. ú. 

Kostelec nad Labem. Oznamovatelem je EPLIS s.r.o., Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9 – Čakovice, 

IČO 639784707. Dále požadujete, aby byl v našem vyjádření uveden také názor, zda v daném případě 

je nutné oznámený záměr posoudit podle zákona, případně zda je postačující předložená dokumentace, 

zpracovaná podle přílohy č. 3 resp. č. 4 zákona. Zhotovitelem oznámení je Ing. Miroslav Vraný, Farm 

projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, datum 12/2020. 

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 

vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 77 odst. 1 
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zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů toto vyjádření: 

Záměr není nutné posoudit podle zákona. 

Odůvodnění: 

Dne 02.03.2021 byla KHS doručena k posouzení dokumentace záměru „Technologické zázemí 

pohřební služby firmy ELPIS“, k. ú. Kostelec nad Labem. Záměr je umístěn v malé obchodní, 

skladové – průmyslové zóně, kde převládá logistika a obchod. Severozápadně od záměru na 

sousedním pozemku je umístěn stávající provoz firmy. Zde jsou přijímáni zemřelí a jsou zde 

vykonávány přípravy na obřad, kdy žeh nyní probíhá v jiných lokalitách. 

Firma ELPIS s.r.o. plánuje vybudovat provozní objekt s technickým zázemím pro kremaci lidských 

ostatků na parc. č. 920/116 v k. ú. Kostelec nad Labem. Součástí realizace bude výstavba objektu o 

rozměrech cca 12 x 24 m na pozemku a výšce 8 m po atiku. Parkovací místa a doprava se realizací 

nemění, je využito návaznosti na stávající provoz pohřebních služeb v těsné blízkosti záměru. V rámci 

vnitřního vybavení bude instalována pec, sociální a administrativní zázemí v minimálním rozsahu. 

Výška komína pece je plánovaná do max. 18 m. Severozápadně od záměru na sousedním pozemku je 

umístěn stávající provoz firmy. Zde jsou přijímáni zemřelí a jsou zde vykonávány přípravy na obřad, 

kdy žeh nyní probíhá v jiných lokalitách. Předpokládá se 1 pec Phoenix II-3, medium zemní plyn, 

zařízení bude vybaveno dopalovací spalovací komorou. V peci lze spálit za jednu hodinu ostatky 

jednoho člověka. V 8 hodinové směně je to pak s přípravami a koncovými úkony maximálně 7 

pozůstatků na jednu pec. Ve výjimečných případech lze počítat se spalováním v prodloužené směně až 

10 ostatků, v takovém případě je čistý provozní čas 12 hodin za den. S vícesměnným provozem se 

nepočítá. Pro potřeby studie je počítáno s 10 ostatky denně, po 310 dní v roce, s provozem pece 12 

hodin. Reálný provoz bude ale vždy nižší. Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad a veřejnou 

kanalizaci, napojení bude na stávající rozvody vedlejšího objektu. Objekt je napojený přes areálové 

komunikace na komunikaci II/101 stávajícím sjezdem. Doprava v rámci posuzovaného areálu je 

odhaduje na 30 osobních aut/den. 

Hluk: 

Nejbližším chráněným venkovním prostorem stavby je budoucí stavba rodinného domu na  

parc. č. 946/123 ve vzdálenosti cca 165 m jihovýchodně od spalovacího zařízení. Pro zařízení nejsou 

dostupná akustická data. Během procesu spalování je ale bez problému možné provádět obřad a 

komunikovat. Hladina hluku ve vzdálenosti 1 m od zařízení nepřesáhne 65 dB. Zpracovatel 

předpokládá, že záměr nebude slyšitelný již na hranici samotného objektu. Ve vztahu k dopravě 

představuje záměr nehodnotitelný pokles dopravy spojený s tím, že zemřelí nebudou odváženi ke 

spálení mimo areál. 

Veškeré stavební činnosti se předpokládají v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. Rozsah 

stavby a navržený konstrukční systém objektů bude zajišťovat rychlou výstavbu. Dočasný nárůst 

četnosti dopravy spojený s dopravou materiálu, odvozem zeminy, bude vzhledem k rozsahu úprav 

středně významný a bude znamenat nejvýznamnější složku hluku při výstavbě. Maximální četnosti 

dopravy lze předpokládat na úrovni cca několika nákladních vozidel za den. S ohledem na charakter 

stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze předpokládat, že nebudou překračovány 

hygienické limity hluku z výstavby. 

Rozptylová studie: 

Vyhodnocení emisí z hlediska imisních dopadů na okolí bylo provedeno programem SYMOS97. V 

rámci studie je provedeno vyhodnocení emisí a následně příspěvků k imisím v blízkosti areálu z 

hlediska stávajícího stavu a navrhovaného stavu po realizaci záměru. Pro potřeby vyhodnocení emisí 

byly uvažovány pouze emise z posuzovaného zdroje a související dopravy. Sledovány byly oxid 

dusičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky, tuhé znečišťující látky PM10 a PM2,5. Pro 

výpočet byl zvolen provoz 12 hodin denně po 310 dní v roce, reálně bude provoz nižší. Pro 

modelování byly použity 2 výšky komína – 12 a 18 m. Dosahované imisní příspěvky z provozu pece v 

rámci výpočtové sítě dosahují nízkých hodnot. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu lze pokládat 

příspěvky za akceptovatelné a nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému zhoršení 

situace v oblasti, či dokonce k překročení imisního limitu. Z hlediska rozptylové studie je preferována 



strana 10 / 46 

výška komína 18 m, ale i výška komína 12 m je přípustná. Záměr je vybaven sekundární komorou, 

která garantuje snížení emisí pachových látek na zanedbatelnou úroveň, záměr bude vybaven 

zařízením pro kontinuální monitoring teploty 

 

Město Kostelec nad Labem, č.j. MEKL/1252/2021 

I. 

Základní identifikace 

Dne 2.3.2021 byla městu Kostelec nad Labem zaslána informace o oznámení záměru „Technologické 

zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ v k. ú. Kostelec nad Labem, podle přílohy č. 3 k zákonu č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a současně bylo městu sděleno, že záměr bude podroben 

zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je Elpis s.r.o., IČ: 639 78 407, Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9 - Čakovice. 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice 

(držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona). 

Předmětem záměru je výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských 

ostatků. Součástí bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m po atiku. V rámci 

vnitřního vybavení bude instalována pec, sociální a administrativní zázemí v minimálním rozsahu. 

Výška komína pece je plánována do 18 m (dále jen „záměr“). 

V souladu se zákonem bylo město Kostelec nad Labem požádáno o vyjádření k zaslanému oznámení, 

a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Datum zveřejnění informace o 

oznámení na úřední desce výše nadepsaného úřadu je 2. 3. 2021. 

Město Kostelec nad Labem jako dotčený územní samosprávný celek podle § 3 písm. d) zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v 

platném znění (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) činí tímto v zákonem 

stanovené lhůtě své vyjádření k výše uvedenému záměru. 

II. 

Obecné důvody 

Město Kostelec nad Labem vyjadřuje s předloženým záměrem jasný a jednoznačný nesouhlas. 

Realizace samotného záměru by způsobila výrazné zhoršení životního prostředí, trvale poškozovala 

zdraví lidí a měla nepříznivé dopady na kvalitu života i bydlení lidí na území města, bez jakýchkoliv 

souvisejících pozitivních efektů. Dalším negativním vlivem uvedeného záměru je zatížení stávající 

dopravní infrastruktury, ohrožení zdrojů pitné vody a zhoršení plánovaného rozvoje města, a to 

zejména ve smyslu narušení krajinného rázu a kvality bydlení. 

Důvody nesouhlasu si město dovoluje podrobněji uvést níže. Město však při vědomí účelu tohoto 

vyjádření a zejména účelu zjišťovacího řízení dle §7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

(zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může 

samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

podle tohoto zákona) musí na prvním místě uvést zcela rozhodnou skutečnost, která jednoznačně 

podporuje nesouhlas města s uvedeným záměrem. Touto skutečností je zcela jasný nesoulad záměru s 

platným Územním plánem Kostelce nad Labem v úplném znění po změně č. 3 

(https://www.kostelecnadlabem.cz/informace-o-vydane-zmene-c-3-uzemniho-planu-mesta-

kostelecnad-labem-vcetne-jeho-uplneho-zneni/d-8766/p1=1713). 

Obdobně jako zákon o posuzování vlivů na životní prostředí vyžaduje, aby přílohou záměru bylo i 

vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, 

dovoluje si tímto město, jakožto zpracovatel územního plánu, uvést v tomto vyjádření i svůj postoj k 

tomuto záměru, a to vzhledem k cílům a účelům územního plánování města Kostelec nad Labem. 
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III. 

Nesoulad s územním plánem – občanská vybavenost. 

Výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských ostatků je situována na 

pozemku parcelní číslo 920/116, k.ú. Kostelec nad Labem. Podle závazné části územního plánu města 

Kostelec nad Labem v úplném znění po změně č. 3 (dále jen „územní plán“) je pozemek určený pro 

Nerušící výrobu a služby, 

• Plocha slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. 

• Dominantní využití je pro nerušící provozy průmyslové výroby a řemeslné výroby všeho druhu a 

skladovací objekty. Vhodné využití – obchodní, kancelářské a správní budovy, byty služební a byty 

majitelů zařízení, odstavná místa a garáže pro funkční využití, plochy techn. vybavení, příslušné 

komunikace pěší a vozidlové, zeleň liniová a plošná; výjimečně přípustné využití – zařízení kulturní, 

sociální, zdravotní, sportovní a školská, zařízení obchodu a služeb, provozy pro zpracování 

zemědělských a lesních produktů. Nepřípustné jsou ostatní funkce. 

 

Z výše uvedeného je tedy zcela patrné, že umístění provozního objektu s technickým zázemím pro 

kremaci lidských ostatků je v rozporu s územním plánem města. Důvodem je skutečnost, že takový 

provozní objekt s technickým zázemím pro kremaci lidských ostatků neboli krematorium je druh 

občanské vybavenosti. Nejedná se o zařízení výroby a služeb. 

Takovýto druh občanské vybavenosti by měl být uveden v hlavní funkci, nebo v tomto případě v bodě 

A, popř. v bodě B, jakožto dominantní funkční využití území. V případě, že by město chtělo umožnit 

výstavbu obdobného zařízení pro kremaci lidských ostatků, muselo by dojít ke změně funkčního 

využití území, jež je uvedena v textu tohoto regulativu. Bez této změny je zde zcela jasný rozpor s 

územním plánem města Kostelec nad Labem. 

Občanské vybavení, jako nejvíce heterogenní z urbanistických funkčních složek, je představováno 

velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících od správy a administrativy až 

po školství a výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu kvality a pohotovosti 

všech služeb, které občanské vybavení nabízí obyvatelům sídla i těm, kteří za službami dojíždějí. 

Kromě toho však představují zařízení občanského vybavení významný podíl z celkového objemu 

pracovních příležitostí. 

Město Kostelec nad Labem pro podporu výše uvedených závěru odkazuje na PRINCIPY A 

PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, jehož autory jsou Ústav územního rozvoje: Ing. Zdeňka 

Kučerová, garant úkolu, Ing. arch. Zuzana Pokorná (2017–2018), Ing. arch. Naděžda Rozmanová 

(2011–2016, 2018), Ing. Alena Navrátilová (2006–2011), Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 

územního plánování: Ing. Roman Vodný, Ph.D., garant úkolu http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571 

(dále jen „Principy a pravidla územního plánování). 

Principy a pravidla územního plánování jsou jednou z odborných pomůcek na úseku územního 

plánování. 

Jedná se o 

• jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování, mj. jako 

podpora popularizaci politiky architektury a stavební kultury, 

• průběžně aktualizované informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním 

plánování, 

• ucelený studijní a metodický dokument, tvořený ve spolupráci s význačnými specialisty oboru a za 

garantování Ministerstva pro místní rozvoj, 

• recenzovanou internetovou publikaci. 

Principy a pravidla územního plánování byly přijaty již v roce 2006, tj. v době, kdy vstoupil v platnost 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s prováděcími 
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vyhláškami. Tato metodická příručka tedy promítla základní zásady, které se běžně uplatňovaly v 

praxi a rozváděla metodicky ustanovení nového stavebního zákona a prováděcích přihlášek. Město tak 

pouze poukazuje na to, že definice a chápání pojmu občanské vybavenosti je zcela ustálena a 

neměnná. 

Město zde odkazuje zejména na kapitolu C.4 (OBČANSKÉ VYBAVENÍ) Principů a pravidel 

územního plánování, které jasně stanoví definici občanského vybavení: 

Občanské vybavení jsou v dikci stavebního zákona stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání 

a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva, zřizované ve veřejném zájmu [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)]. Stavební zákon řadí uvedené příklady druhů 

občanského vybavení zřizovaných ve veřejném zájmu k veřejné infrastruktuře, společně s dopravní 

infrastrukturou, technickou infrastrukturou a veřejnými prostranstvími. Pojem občanské vybavení dle 

stavebního zákona tedy zahrnuje toliko občanské vybavení, které je zřizované ve veřejném zájmu, tj. 

takové občanské vybavení, u kterého je prokázán veřejný zájem na jeho existenci a užívání. Typicky 

se jedná o druhy občanského vybavení, jejichž zřízení a provozování veřejným sektorem (státem, kraji 

nebo obcemi) je nařízeno zvláštním právním předpisem, vyhláškou či nařízením vlády (např. školy, 

sociální služby, pošty, stavby pro ochranu obyvatelstva ad.), anebo o druhy občanského vybavení, 

které v potřebné kapacitě a standardu dostupnosti (rozmístění v území) pro obyvatele není obvykle z 

ekonomických důvodů schopný zajistit výhradně soukromý sektor. 

Výčet druhů občanského vybavení dle stavebního zákona pak rozšiřuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, o další typy občanského vybavení, které nejsou zřizované 

ve veřejném zájmu. § 6 odst; 2 vyhlášky stanoví, že plochy občanského vybavení zahrnují zejména 

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o 

rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (pozn.: v tomto výčtu se 

vyhláška plně shoduje s § odst. 1 písm. k) bod 3 stavebního zákona), a dále zahrnují pozemky staveb a 

zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, 

lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Tento § 6 

odst. 2 vyhlášky se vztahuje čistě k problematice vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v 

územním plánu. Počítá přitom s tím, že plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v územním 

plánu mohou být určeny pro umísťování staveb a zařízení nejen občanského vybavení zřizovaného ve 

veřejném zájmu v dikci § 2 odst. 1 písm. k) bod 3 stavebního zákona, ale i pro další druhy občanského 

vybavení zřizovaného i čistě na komerční bázi. Další definice občanského vybavení je určená pro 

účely aplikace vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Tady je občanské vybavení v § 6 odst. 1 definováno takto: stavbou 

občanského vybavení se rozumí (a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, 

obviněné a odsouzené, (b) stavba pro sdělovací prostředky, (c) stavba pro obchod a služby, (d) stavba 

pro ochranu obyvatelstva, (e) stavba pro sport, (f) školy, předškolní a školská zařízení, (g) stavba pro 

kulturu a duchovní osvětu, (h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby, (i) budova pro veřejnou 

dopravu, (j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více 

než 20 osob. Tato definice je ovšem selektivní a nezahrnuje všechny druhy a typy občanského 

vybavení – jen ty, k nimž se vztahují specifické podmínky zabezpečující bezbariérové užívání. 

Principy a pravidla územního plánování pak jasně definují krematoria jako veřejné zařízení, v němž se 

v žárovištích provádí kremace neboli žeh. Součástí krematoria je obvykle obřadní síň sloužící k 

rozloučení pozůstalých se zemřelým. 

Zde je třeba zmínit, že krematoria mají úzkou souvislost s pohřebišti. Toto nelze zcela pominout, 

neboť základní principy týkající se pohřebiště dopadají i na krematoria. Při začleňování pohřebišť do 

území je tak třeba vždy dbát na maximální možné zachování piety a důstojnosti pohřebiště, resp. 

krematorií. Až do 31. 8. 2017 platilo ustanovení zákona o pohřebnictví, (někdejší § 17 odst. 1), že v 

okolí hřbitova má být z důvodu zachování piety a důstojnosti pohřebiště a z důvodu regulace 

negativních vlivů okolí na pohřebiště, zřízeno ochranné pásmo v šíři nejméně 100 m. Novelou zákona 

o pohřebnictví účinnou od 1. 9. 2017 bylo ustanovení o ochranném pásmu hřbitova zcela zrušeno. To 

by však nemělo být důvodem k nerespektování piety a důstojnosti pohřebiště, v případě navrhování 

zástavby nebo změn ve využití v blízkosti nebo kolem hřbitova. Doporučuje se zachovat vzdálenost 

hřbitova od obytných území 100 – 300 m. Krematoria jsou umísťována vždy v blízkosti hlavního 
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vstupu do prostoru hřbitova tak, aby provoz krematoria, resp. obřadní síně, nenarušoval klidový režim 

vlastního hřbitova. Další požadavek je pak kladen na místní komunikace. Podle ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací (základní počet parkovacích stání) musí být obřadní síně a 

krematoria vybavena jedním parkovacím stáním na 5 sedadel a hřbitovy pak 1 parkovacím stáním na  

1 000 m2 plochy hřbitova. 

Celá koncepce tvorby veřejného prostoru pohřebišť a krematorií pak vychází ze základní myšlenky, a 

to zachování piety a důstojnosti těchto míst. Celkové uspořádání těchto míst musí být zvoleno vhodně 

tak, aby tato důstojnost a pieta mohla být zachována. Jedná se o vyhrazené a vůči svému okolí 

prostorově vymezené veřejné prostory, s přímou vazbou na zastávku veřejné hromadné dopravy a na 

kapacitně odpovídající parkoviště pro automobily. Významný je zejména pak prostor před vstupem do 

krematoria, který je vhodný komponovat jako pietní náměstí, sloužící mimo jiné shromáždění 

smutečních hostů v případě pohřbu. Těmto uvedeným požadavkům však záměr neodpovídá. 

Zde odkazujeme na referenční záměry a stavby krematorií 

Obr. 1: krematorium Kladno: 

nachází se v ploše občanské vybavenosti (OV) dle územního plánu Kladna 

 

 

Obr. 2: krematorium Česká Třebová: nachází se v ploše občanské vybavenosti (OV) dle územního 

plánu 
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Obr. 3 Informační tabulka z podkladů města Česká Třebová (veřejné projednání ZM o prodloužení 

činnosti stávajícího krematoria) 

 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá jednoznačně, že záměr není v souladu s územním plánem, neboť 

krematorium je součástí občanské vybavenosti a nikoliv výroby a řemeslných služeb, jako je to v 

případě využití pozemku dle územního plánu Kostelec nad Labem, kde se jedná o plochu výroby a 

skladování (dle názvosloví platného stavebního zákona). 

IV. 

Nesoulad s územním plánem a nadřazenou územně plánovací dokumentací 

Město Kostelec nad Labem odkazuje také na nadřazenou územně plánovací dokumentaci, a to na 

úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) po 2. aktualizaci. 

Podle platné dokumentace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) po 2. aktualizaci je 

v této oblasti (pozemku dotčeného záměrem, tj. pozemku parcelní číslo 920/116, k.ú. Kostelec nad 

Labem) veden koridor pro prospěšnou stavbu – č. VPS D062 – obchvat města, silnice I. třídy 

(přeložka). 

Šíře tohoto koridoru dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) po 2. aktualizaci činí 

200 m. Dotčený pozemek tak je na těsné hranici tohoto koridoru. 

Níže uvádíme text závazné části Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) po 2. 

aktualizaci, z něhož vyplývá i nevhodnost umisťování některých zařízení a obytné zástavby do 

blízkosti silničních koridorů. Je tedy zřejmé, že umístění krematoria v těsné blízkosti toto silničního 

koridoru a při zachování potřebné piety a důstojnosti není rozhodně vhodné a souhlasné se Zásadami 

územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) po 2. aktualizaci. 
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4.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY 

4.1.1. Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu 

4.1.1.1. Silniční doprava 

…… 

(118) ZÚR navrhují pro umístění stavby aglomeračního okruhu (AO) jako silnici vyšší třídy: koridor 

pro umístění stavby D058 – úseky Tursko – Debrno a Debrno – Chvatěruby; koridor pro umístění 

stavby D059 – úsek Chvatěruby – Úžice; koridor pro umístění stavby D060 – úsek Úžice – Byškovice, 

vč. obchvatu sídla Netřeba; koridor pro umístění stavby D061 úsek Byškovice - Lobkovice; koridor 

pro umístění stavby D062 úsek obchvat Kostelce nad Labem; koridor pro umístění stavby D063 úsek 

obchvat Brandýsa nad Labem a Záp; koridor pro umístění stavby D064 úsek Mstětice – Jirny - Úvaly; 

koridor pro umístění stavby D066 – aglomerační okruh: úsek Pacov – Sluštice – Škvorec (119) ZÚR 

stanovují pro územní plánování zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní stavby: 

a) pro dálnice a rychlostní silnice (v souladu s dikcí dnešního zákona též dálnice) koridor v šířce  

600 m (v případě rekonstrukcí v šířce 300 m), neuvádí-li se u konkrétního koridoru jinak; 

- koridor dálnice D3 se vymezuje v proměnné šířce od 290 m do 690 m; 

- koridor Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v chybějícím segmentu sever (D7 - D8 - D10) se 

vymezuje v proměnné šířce od 310 m do 710 m, ve výjimečných případech, prochází-li koridorem 

hranice kraje, méně; 

b) pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m (v případě rekonstrukcí v šířce 100 m); 

c) koridory pro územní rezervy na vybrané silniční síti nadmístního významu neměnit způsobem, 

který by znemožnil nebo podstatně snížil budoucí realizaci staveb, tedy zejména zde neumísťovat 

významné stavby technické infrastruktury a nové rozvojové plochy nadmístního významu; 

d) do blízkosti silničních koridorů je nevhodné umísťovat obytnou zástavbu a zařízení školská, 

zdravotnická a sociální péče; 

e) koridor pro územní rezervu pro možnou variantu kapacitní silnice I/35 (v PÚR 2008 vymezená jako 

S5). 

…. 

IV. 

Vliv záměru na životní prostředí a zdraví člověka 

• Významné emise 

Krematoria jsou v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, považována za stacionární 

zdroj a jako takový musí splňovat veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem. Zde je nutné uvést, že 

v České republice je celkem 27 krematorií pro spalování mrtvých lidských těl. Z tabulky uvedené v 

obrázku 3. tohoto vyjádření jasně vyplývá, že krematoria a jejich výstavba je spíše sporadická. 

Poslední krematorium je datováno do roku 1997. Od tohoto roku zde nebylo postaveno žádné nové 

krematorium. Během posledních dekád také nebyla provedena prakticky žádná souhrnná a plošná 

analýza technické úrovně stacionárních zdrojů - krematorií, které jsou v České republice v provozu, 

ani obdobná analýza nových technik a technologií dostupných na trhu. 

Hlavními zdroji emisí v krematoriích jsou kremační pece. Pece jsou obvykle ohřívány přímým 

ohřevem a palivem je zemní plyn. Primární vzduch je vháněný bočními tryskami do spalovací 

komory; plynné zplodiny ze spalovacího procesu jsou vháněny do dopalovacích komor, kde za 

přítomnosti řízeného objemu sekundárního vzduchu probíhá dopalování spalitelných látek. Spaliny 

jsou v labyrintu dopalovacích komor a tahových cest před vstupem do komína zbaveny pachů. Komín 

s ejektorem je zpravidla umístěný na horní části pece. 

Emise z kremačních pecí a dopalovacích komor zahrnují hlavně spaliny obsahující TZL, NO, CO, 

VOC a Cl. Nově je kladen důraz také na emise Hg a polychlorovaných dibenzodioxinů. 
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Rtuť je jedním z významných toxických kovů, která patří mezi globální polutanty. Jedním z 

antropogenních zdrojů rtuti jsou také emise z krematorií, kde je rtuť uvolňována při kremaci mrtvých 

těl, které mají zubní amalgámové výplně tvořené slitinou elementární rtuti s dalšími kovy. 

Krematoria jsou významné zdroje emisí rtuti, ale i celé řady dalších polutantů (např. polychlorovaných 

dibenzodioxinů/furanů). 

Každou kremací se uvolňuje 2 až 4 g rtuti a to nejen ze zubních amalgámů, ale i z živočišných tkání. 

Při kremaci se rtuť může usazovat na stěnách spalovny a komínu. Současně lze konstatovat, že rtuť 

vypuštěná z krematoria bude dopadat nejen v blízkosti krematoria, ale v rámci přesunu atmosférou i na 

delší vzdálenosti. Tímto vlivem tedy nebude dotčeno jen město Kostelec nad Labem, ale i jeho okolí. 

Záměr se otázkou dopadů nebezpečné rtuti na životní prostředí a zdraví jedinců zabýval pouze 

okrajově a naprosto nedostatečným způsobem, když na straně 42 uvádí: 

„Ostatky lidí obsahují i malé příměsi spojené se zdravotní péčí, jedná se o plomby, implantáty a 

podobně. V rámci emisí tak mohou vznikat malé objemy kovů včetně rtuti. Tomu bohužel nejde 

zabránit. Díky výšce komínů, vzdálenosti od obytné zástavby je záměr i v tomto ohledu nekonfliktní.“ 

Rtuť je tedy toxický prvek a představuje závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví. 

Zde odkazujeme také na Zprávu Komise Evropskému Parlamentu a Radě o přezkumech 

požadovaných podle čl. 19 odst. 1 nařízení 2017/852 o používání rtuti v zubním amalgámu a zubních 

výrobcích, ze dne 17.8.2020 (dále jen „Zpráva“). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0378:FIN:CS:PDF 

Tato Zpráva uvádí: 

„Emise rtuti a sloučenin rtuti z krematorií jsou trvalým zdrojem emisí do ovzduší, který je dán 

používáním zubního amalgámu. V roce 2018 byly odhadnuty na přibližně 1,6 tuny“…. 

Mělo by tedy být záležitostí každého státu, aby těmto škodlivým emisím zabránil. Stát by měl klást 

důraz na využití nejlepší dostupné techniky k předcházení emisím a kontrolu emisí rtuti z krematorií. S 

ohledem na skutečnost, že poslední krematorium bylo povoleno v roce 1997 je nezbytné, aby byl 

kladen zvýšený zájem nad řádným přezkoumáním všech dopadů činnosti krematoria. 

Město se domnívá, že kromě dopadů rizika rtuti nebyly v záměru hodnoceny další potenciální emise a 

to HCL a HF. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné dopracování dopadů těchto emisí. Projektový 

záměr uvádí, že emise škodlivých látek jsou účinně eliminovány využitím sekundární spalovací 

komory, aniž by se účinností spalování v této komoře podrobněji zabýval. Město požaduje současně 

požaduje i doplnění účinnosti dopalovací jednotky. 

Výše uvedený požadavek města je odůvodněn i současným stavem spojeným s pandemií COVID 19. 

Záměr počítá s denním zatížením 10 žehů/den, tj. 3100 rok. Nicméně současná situace nám 

jednoznačně ukazuje, že tyto předpoklady platily a mohly platit před pandemií COVID 19. Je tedy 

zcela jasné, že limity a hodnoty, které měly chránit zdraví člověka a životní prostředí byly nastaveny a 

poplatné době, v níž byly přijímány. Nicméně doba se změnila a tím se musí změnit i limity a hodnoty 

vyžadované od tohoto druhu činnosti. V tomto případě bude poplatný princip, že změna limitů vyjde 

nejdříve z osvědčené práce a obecně uznávaných zásad a teprve následně bude promítnuta do v textu 

normované podoby. Výše uvedené pak míří přesně na stav, kdy se krematoria nemusí v důsledku 

opatření vlády řídit emisními limity. Zde odkazujeme na usnesení vlády České republiky, ze dne  

14. 2. 2021 č. 136, o přijetí krizového opatření, kterým se ukládá provozovat krematorium 

v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným 

obcí. 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krematoria-0136.pdf 

• Obecné vnímání krematorií - zápach 

Záměr na straně 42 uvádí: 
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„Záměr je vybaven sekundární komorou, která garantuje snížení emisí pachových látek na 

zanedbatelnou úroveň, záměr bude vybaven zařízením pro kontinuální monitoring teploty. Lze tvrdit, 

že při správném chodu zařízení záměr nebude nikdy cítit. To je dáno výškou komínů.“ 

Město si je dobře vědomo toho, že zápach je neměřitelná a subjektivní kategorie. Nicméně tato 

neměřitelná a subjektivní kategorie má zcela zásadní a významný dopad na lidské zdraví a kvalitu žití 

ve městě. 

Podle zákona o ovzduší z roku 2012 je zápach jedna z látek, které zlepšují nebo zhoršují kvalitu 

ovzduší. Prováděcí vyhláška pak vyjmenovává zdroje, u kterých je třeba provádět opatření ke snížení 

zápachu. 

Jakýkoli pachový vjem, ať už pozitivní, nebo negativní, je vždy tvořen směsí látek. Pachový vjem pak 

může být pozitivní a negativní. Pachové vnímání látek je tedy velmi subjektivní, proto na jeden a 

tentýž pach reagují různí lidé různým způsobem. 

Negativní pachový vjem nejen že může mít dopad na komfort a pohodu žití ve městě, ale zejména 

může mít dopad na zdraví člověka (bolesti hlavy, dráždění sliznice, psychické problémy, apod.). 

Tvrzení, že krematorium nebude nikdy cítit je dle názoru města pouze prázdná fráze, resp. 

nesplnitelný příslib. 

Příkladně odkazujeme na následující články z veřejných zdrojů, které poukazují na zápach z 

krematorií: 

• iDNES/zpravodajství 

Článek s názvem: Kouř a zápach z přetíženého krematoria má méně obtěžovat, rozhodlo město, ze dne 

6.7.2018 

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/krematorium-ceska-trebova-pohrby-zehemspalovani-

mrtvol.A180702_412281_pardubice-zpravy_jah 

Citace: 

„Obyvatelé České Třebové, kteří bydlí u městského krematoria, si stěžují na zápach a dým, které toto 

zařízení vypouští, již několik let. Loni v létě jim došla trpělivost a vystoupili proti krematoriu 

důrazně.“ 

„Pracovník soukromého provozovatele českotřebovského krematoria Jiří Mička řekl, že počet zhruba 

tři tisíce žehů mrtvých těl ročně nijak nepřesahuje roční průměry jiných krematorií v zemi. „Náš 

provoz je také co do emisí podlimitní,“ řekl, i když připustil, že krematorium pracuje šest dnů v týdnu, 

tedy i o sobotách a v noci.“ 

• BRNĚNSKÝ DENÍK/ZPRÁVY 

Článek s názvem: Nedá se tu dýchat, stěžují si Štýřičtí. Podle některých kvůli krematoriu 

Zdroj:https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/neda-se-tu-dychat-stezuji-si-styricti-podlenekterych-

kvuli-krematoriu-20160823.html 

Citace: 

„Zápach obtěžuje třeba Miroslava Pillaře, který bydlí v ulici Pšeník. „Často kvůli tomu nemůžu větrat. 

Když jdu ven a zrovna to je cítit, tak se tu nedá dýchat. Je mi z toho na zvracení," řekl.“ 

„Vedení krematoria obvinění odmítá. „Máme takové technologie, že do ovzduší žádné zplodiny 

neunikají. Každé tři roky také posíláme zprávu inspekci ovzduší. Měření dělá ze zákona autorizovaná 

firma," informoval vedoucí krematoria Zdeněk Kolář.“ 

• iDNES/zpravodajství 

Článek s názvem: Pec krematoria ve Varech čeká oprava, lidi v okolí trápí kouř a zápach 

Zdroj: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/opravi-pec-krematoria-lidi-z-rybaru-prestanedrazdit-

kour-a-zapach.A111202_103113_vary-zpravy_sou 

Citace: 
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„Obyvatelé z okolí zprávu o generální opravě uvítali, před lety dokonce sepisovali petice. "Kouř byl 

příšerný, musela jsem si nechat zasklít balkon. Chytalo se na něj z komína všechno. Čmoud je ale stále 

nepříjemný," řekla obyvatelka Buchenwaldské ulice 835/4, která si nepřála být jmenovaná.“ 

"Smrad z Vřesové býval v minulosti daleko horší, ale v ulici se hrozně práší," doplnil Rostislav 

Rajchert, který v ulici bydlí.“ 

Výše uvedenými příklady chtělo město poukázat na to, že pouhé tvrzení o nulovém dopadu činnosti 

krematoria nemusí být vždy naplněno. Příkladem v negativním slova smyslu může být i legálně 

povolená provozovna výrobce zvířecích krmiv VAFO v Chrášťanech u Prahy. 

Provozovna výrobce krmiv, ačkoliv splňuje veškeré normy a investuje do účinných filtrů desítky 

milionů korun, zápachem ze své činnosti znepříjemňuje život obyvatelům několika městských částí 

(Zličín, Řepy, Stodůlky) a to takovým způsobem, že do řešení tohoto problému jsou zapojeny nejen 

občanské iniciativy, politické špičky, ale zejména i uznávaní odborníci vědecké obce. 

Obdobná situace pak může nastat při činnosti krematoria, jehož realizaci předpokládá uváděný záměr. 

Paradoxně tím „poškozeným“ zápachem nemusí být město Kostelec nad Labem, ale okolní obce. Tak 

jako je tomu v případě VAFO. Chrášťany u Prahy sice mají na svém území „komín“, ale ostatní 

obce/městské části mají zápach. 

• Dopad na vodní zdroje 

Město Kostelec nad Labem je jedním z mála měst a obcí, které mají vlastní zdroj vody. Jakékoliv 

znečištění zdroje pitné vody by znamenalo ohrožení nejen tohoto základního zdroje, ale i životů 

občanů města Kostelec nad Labem. Dle názoru města by zde mělo být zpracováno posouzení vlivu 

záměru na podzemní vody a zdroje pitné vody. Zejména pak s uvedením aktuální stavu vodních zdrojů 

v lokalitě z hlediska jejich využití, specifikace a vyhodnocení potencionálních rizik záměru pro vodní 

zdroje, návrh případných technických nebo provozních opatření pro snížení nebo eliminaci 

eventuálních zjištěných vlivů. 

• Vliv navazující dopravy 

Záměr zcela jistě klade zvýšené nároky i na navazující dopravu. Tyto nároky by měly být také zcela 

jasně vyspecifikovány. Zvýšení dopravy je dáno jednak dopravou související s obsluhou krematoria –

zaměstnanci a navazující služby, ale i dopravou související s účastí na pohřbu a převozem těl 

zemřelých ke kremaci. Je tedy nezbytné, aby byla vyčíslena intenzita automobilové dopravy nejen na 

hlavních komunikacích, ale i v širším okolí. Se zvýšenou dopravou pak jsou spojeny další zátěže, a to 

zejména hluková zátěž a zátěž spojená s emisemi dopravních prostředků. 

• Krajinný ráz 

Jakkoliv uvedený záměr na řadě míst pracuje s výší komínu 18 metrů a s touto výší splňuje předepsané 

závazné limity, tak je zde nedostatečně zhodnocen dopad takto vysokého komínu na krajinný ráz 

města Kostelec nad Labem. 

Definice krajinného rázu: 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definuje krajinný ráz jako zejména přírodní, 

kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Tj. jde o souhrn prvků čistě přírodních, 

ale také prvků, které jsou výsledkem lidských aktivit v krajině. Lze hovořit o určité vzhledové 

harmonii nebo jinak řečeno o vizuální estetice či atraktivnosti daného prostoru. 

Zásahy do krajinného rázu lze provádět pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, 

zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Současně platí, že k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit 

nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Takový souhlas je tedy nezbytný u každého zásahu, u něhož existuje nikoli bezvýznamná 

pravděpodobnost, že jeho následkem bude změna krajinného rázu (ať již pozitivní nebo negativní) 

nebo snížení krajinného rázu, tj. snížení jeho estetické nebo přírodní hodnoty, a to i v případě, že 

současně nedojde k jeho změně. 
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Ve vztahu k územně plánovací dokumentaci je třeba uvést, že jedním z úkolů a cílů územního 

plánování je ochrana krajiny, potažmo krajinného rázu. Podle § 18 odst. 4 stavebního zákona územní 

plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 

složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

Výstavba komínu s výškou 18 metrů je zcela jistě podstatný zásah do krajinného rázu a je třeba se 

touto otázkou podrobněji zabývat. Vyčnívající komín s výškou 18 metrů bude dle názoru města 

vytvářet depresivní pohled na krajinný ráz, čímž dojde k znehodnocení i celkové urbanistické 

koncepce (soustava přijatých zásad a pravidel, které jsou zárukou harmonického rozvoje sídelní 

struktury, sídel a krajiny v kontextu vývoje osídlení) celého města. 

Rozptylová studie mimo jiné uvádí k variantám výšky komína: 

Varianty výšky komína 

Z hlediska rozptylové studie je preferována výška komína 18 m, ale i výška komína 12 m je přípustná. 

Výška 18 m nabízí o něco lepší ochranu okolních obyvatel. 

Citované vyjádření a tom, že výška 18 metrů nabízí o něco lepší ochranu okolních obyvatel, je 

naprosto nedostatečné a nekonkrétní. Je třeba jasně specifikovat dopady výšky komína na všechny 

aspekty, spojené s realizací záměru. Jedná se o účelové konstatování, které neobsahuje vlastně žádnou 

konkrétní informaci z hlediska ochrany místních obyvatel. 

Rozptylová situace – díky výšce komínu lze předpokládat závažný (byť nepravidelný, v závislosti na 

povětrnostních podmínkách – směr pohybu vzduchu, tlak vzduchu, mlha, nízká oblačnost apod.) vliv 

na kvalitu ovzduší – příkladem jsou výše uvedené Chrášťany, odkud díky výšce komínu provozovny v 

závislosti na výše uvedených parametrech ovzduší k závažným vlivům na kvalitu vzduchu dochází ve 

vedlejším kraji – kraji Hlavní město Praha – ve Zličíně a Řepích. Dlouhodobě jsou Úřadem MČ Praha 

17 zaznamenávány (i na základě stížností nespokojených občanů) dny, kdy prokazatelně to v Řepích 

„smrdí“ tak, že nelze větrat okny a u citlivějších lidí pobývat venku (samozřejmě ani na vlastních 

balkónech). Dlouhodobá snaha změnit tento nepříznivý stav dosud nepřinesla žádný výsledek, protože 

legislativně provozovna společnosti VAFO splňuje všechny požadavky. 

Zcela protichůdná jsou dle názoru města i tato tvrzení: „záměr nebude nikdy cítit. To je dáno výškou 

komínu“, přitom ale: „výška 18 m nabízí o něco lepší ochranu okolních obyvatel“, „sekundární 

komora garantuje snížení emisí pachových látek na zanedbatelnou úroveň“. „V rámci emisí tak mohou 

vznikat malé objemy kovů včetně rtuti. Tomu bohužel nejde zabránit.“ [všechna citovaná tvrzení jsou 

uvedena v závěrech Rozptylové studie na str. 47]. 

Tvrzení, že „Záměr je vybaven sekundární komorou, která garantuje snížení emisí pachových látek na 

zanedbatelnou úroveň“ a „záměr nebude nikdy cítit“ jsou navíc velmi vágní a v rozptylové studii 

nepodložená, není zřejmé, proč by tomu tak mělo být, v rozptylové studii k tomuto chybí jakákoli 

kvantifikace. 

Rozptylová studie v podstatě vylučuje díky výše uvedeným údajům a rozporům v závěrech stavbu 

krematoria. 

• Zástavba a rozvoj města 

Záměr je situován ve vzdálenosti 165 metrů od územním plánem vymezených ploch k bydlení. 

Jakkoliv se může zdát, že tato vzdálenost je dostatečná, tak realita bude taková, že záměr nejen že 

sníží kvalitu bydlení v této lokalitě, ale i znemožní plánovaný rozvoj města. Vedlejším, nikoliv však 

pominutelným, faktem bude snížení hodnoty stávajících pozemků a realizované zástavby a tedy 

poškození již realizovaných investic. Realizace záměru by jistě ovlivnila i budoucí pestrost a ochotu 

investorů k dalšímu smysluplnému využití nejbližšího okolí. 

• Biokoridor 

Záměr na straně 35 výslovně uvádí: 

„Záměr je součástí nadregionálního biokoridoru, netvoří však jeho funkční část.“ 
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Město je toho názoru, že výše uvedená věta by si jistě zasloužila podrobnější a smysluplný komentář. 

Pouhé konstatování neumožní řádné posouzení případných důsledků takto významné stavby. Je zcela 

v rukou investora, aby svoje tvrzení řádně dokládal a vysvětlil, neboť je to on, kde by měl z případné 

realizace záměru svůj prospěch. 

V. 

Návrh 

Město Kostelec vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s realizací záměru výstavby krematoria. Důvody se 

týkají zejména rozporu s územním plánem, možných nepříznivých vlivů imisí na území, konkrétně 

možné negativní ovlivnění imisní situace v místě záměru (též z hlediska pachových efektů), dopadů na 

krajinný ráz, a taktéž možnosti ovlivnění zdrojů pitné vody a vod obecně. 

Dle názoru města Kostelec nad Labem nelze vyloučit ani „Závažný zásah“ na zájmy ochrany přírody a 

krajiny ve smyslu § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 

podle § 7 Vyhlášky č. 142/2018 Sb. 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru 

na veřejné zdraví a životní prostředí je dle názoru města nutné záměr posuzovat v rozsahu celého 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

VI. 

Závěr 

Vyjádření města Kostelce nad Labem k záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ 

v k. ú. Kostelec nad Labem bylo schváleno usnesením Rady města Kostelec nad Labem č. 74 ze dne 

29. 3. 2021. 

 

Petice 

My, občané města Kostelec nad Labem a obcí Záryby a Polerady, nesouhlasíme s plánovanou stavbou 

„Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ v k.ú. Kostelec nad Labem. 

Důvody nesouhlasu: 

1. Velká blízkost obytné zástavby (165 metrů), žádná podobná stavba vystavěná po roce 1989 

není umístěna tak blízko obytné zástavby 

2. Vzdálenost 630 metrů od Mateřské školy a dětského hřiště 

3. Obavy z dopadů této stavby na zdraví a komfort obyvatel města a přilehlého okolí (prach, 

zápach, TZL, NOx, CO, VOC, Hg) 

4. Kostelec nad Labem se nachází v Polabské nížině, v oblasti značně zatíženou okolním 

zemědělstvím 

5. V nejbližším okolí ve vzdálenosti 7 km se nachází průmyslový areál Neratovice se zvlášť 

velkým zdrojem znečišťování ovzduší 

6. V blízké vzdálenosti se pak nachází tyto objekty znečišťování ovzduší (zvlášť velký a velký 

znečišťovatel): Elektrárna Mělník – 29 km, Teplárna Malešice – 28 km, Spalovna Malešice – 

28 km 

7. Obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě 

8. Vysoký komín – změna vizuální podoby města 

9. Obavy z negativního ovlivnění ceny nemovitostí v okolí stavby 

10. Relativní blízkost jiného krematoria v rámci kraje (Mělník – 29 km) 
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11. Nadstandardní počet krematorií na kraj 

12. Obavy, že data předložená k zahájení zjišťovacího řízení záměru nebudou odpovídat reálným 

dopadům stavby 

13. Stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, 

kde v místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“, tedy 

plocha určená k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí 

14. Stavba bude sloužit pouze ke komerčním účelům firmy ELPIS s.r.o. navíc se sídlem firmy 

mimo k.ú. Kostelec nad Labem 

 

Vyjádření J.S. a V.P., č.j. 034944/2021/KUSK 

V návaznosti na váš dokument ze dne 1.3. 2021 vedený pod vaším čj.: 027151/2021/KUSK chci 

deklarovat absolutní nesouhlas se záměrem realizace uváděného stavebního díla (dále jen: 

krematorium). Uvádím v strukturované podobě následující názory a argumenty: 

1. Otázky ekologie a životních podmínek v konkrétní sofistikované podobě nebudu s ohledem na čistě 

odbornou diskuzi uvádět. Uvádět budu argumenty etické, ekonomické a popř. estetické povahy. 

2. Projekt krematoria je situován mezi dvě silně občansky zahuštěné lokality vzdálené pouze 400 resp. 

160 m. Kombinace obytných domů uprostřed s krematoriem evokuje i neblahé zkušenosti z nedávné 

evropské historie. 

3. Krematorium jako ekologická, ale i skutečná etická resp. psychologická zátěž devalvuje tržní 

hodnotu všech předmětných nemovitosti – rodinných domů ne starších 10 let, z čehož cca 80 

rodinných domů bylo dostavěno a prodáno na přelomu let 2020/2021 za současné vysoké tržní ceny. 

4. Předmětné místo, ne rozsahem příliš velké, označované jako industriální (ve skutečnosti nejde o 

klasickou industriální zónu) zóna je pro provozování krematoria nevhodné i z hledisek pietních. V 

industriální zóně si dovedu představit maximálně spalovnu odpadů tak, jak to je v Praze v Průmyslové 

ulici. 

5. V tomto emočně vypjatém a hektickém období, které nese i do budoucna období 21. století, není 

žádoucí při pohledu z oken žít pod tlakem oné středověké teze a imperativu „Memento mori!“. Chápu, 

že existuje protiargument, že smrt je přirozená součást lidského bytí, ovšem jsou i jiné lidské přirozené 

aktivity, třeba i naopak tedy vznik lidského života, přičemž se kopulace v parcích, chodnících a jiných 

silně obydlených oblastech netrpí, dokonce i příslušné právní normy tyto intimní aktivity řeší. 

6. Provozování krematoria s ohledem na pietu zemřelých patří do klidné oblasti nejlépe do jakéhosi 

háje či lesíka, kde by si zesnulí v tichosti vydali na cestu věčnosti. Takovým místem je např. lokalita 

bývalé nemocnice Na Kopě, kde dozajista existuje základní síťová inženýrská infrastruktura včetně 

dopravní komunikace. Ostatně jakési historické zvykové právo při rozvoji měst bylo, že hřbitovy a 

krematoria byly za městem, za obcí. To, že si tam později lidé začali budovat své domy, je věc jiná, je 

to obrácené pořadí, tedy stavby těchto lidí byla jejich volba. Ovšem to v tomto případě není. Žádám o 

zvážení všech argumentů a značnou rozvahu před rozhodnutím, která má vysokou nevratnou podobu. 

Žádám neschválení tohoto projektu z výše uvedených důvodů. 

 

Vyjádření Z. J., č.j. 036240/2021/KUSK, Z.J., č.j. 036238/2021/KUSK, J:J., č.j. 036237/2021/KUSK, 

J.J., č.j. 036235/2021/KUSK, E. K., č.j. 036070/2021/KUSK, F. K., 036069/2021/KUSK, M. P., č.j. 

036068/2021/KUSK, T. P., č.j. 036067/2021/KUSK, J. D., č.j. 036066/2021/KUSK, J. D., č.j. 

036065/2021/KUSK 

Jako občan města Kostelec nad Labem vyjadřuji svůj nesouhlas s výstavbou Krematoria firmy ELPIS 

s.r.o., IČO 63978407 na kraji města. Jako důvody mého nesouhlasu uvádím neblahý dopad této stavby 

na životní prostředí našeho města a nevhodné umístění objektu s 18 m vysokým komínem v těsné 

blízkosti obytné zóny. 
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Zcela chápu nutnost těchto služeb, ale umístí je naprosto nevhodné a neslučující se s rázem krajiny. 

Majitelův záměr, který uvedl na FCB profilu své firmy, a to vybudovat spolu s tímto objektem 

kavárnu, mi přijde nevhodný. Nezlobte se, ale kdo by šel do krematoria na kávu a zákusky. Jsem 

přesvědčen, že výstavba krematoria bude jeden z důvodů, proč by si případní zájemci o bydlení 

v Kostelci nad Labem nezvolili toto město pro své žití zároveň pobouří současné obyvatele tohoto 

klidného města. V neposlední řadě, bud e mít tato stavba neblahý vliv na životní prostředí i přes 

všechny dodržené normy, které bude muset objekt splňovat, budou vypouštěny do ovzduší zbytečné 

emise a nebezpečná rtuť. 

Nevidím ani jeden přínos této stavby pro naše město, a proto Vás žádám, abyste zvážili negativní 

reakce občanů města na tuto výstavbu a tento záměr nepodpořili. 

 

Vyjádření T. V., č.j. 034174/2021/KUSK 

Vážený pane starosto, vedení města Kostelec nad Labem, vedení Středočeského kraje, 

Obracím se na vás jako budoucí občan a jako osoba, která v Kostelci nad Labem aktivně podniká a 

také přináší rozvoj městu. Touto cestou vyjadřuji svůj NESOUHLAS s výstavbou: 

Krematoria firmou ELPIS s.r.o., 

IČO 63978407 

Předmětem tohoto záměru je výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci 

lidských ostatků. Součástí bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m. Dále je 

plánována výstavba pece s komínem cca 18 m. Tuto stavbu chce majitel drze nazvat komoditním 

centrem. 

Z morálního hlediska nesouhlasím s výstavbou krematorií v těsné blízkosti obydlí, což je tento případ 

– v blízkosti je již stávající obytná zástavba (cca 160 m) a naproti nová výstavba domů (cca 400 m). 

Dalším je naše stavba, která je umístěna pouhých cca 10 m od této stavby! Nehodlám se v létě s mými 

2 a 3 letým synem koupat v bazénu 10 m od této stavby, aby nám na hlavu a do bazénu padali 

zplodiny ze spalovaných ostatků. Stejně tak zelenina ze zahrádky, naše okrasné ryby v jezírku atd 

atd…. 

Důvody k mému nesouhlasu jsou: 

zápach ze spalování lidských ostatků 

zvýšené emise a znečištění ovzduší – oxid uhličitý, dioxiny, rtuť 

zvýšená dopravní zátěž města 

budoucí vzhled města 

Firma ELPIS v otevřeném dopise slibuje občanům nejnovější technologie, které budou produkovat 5x 

nižší emise přičemž v areálu firmy v současné době pálí předměty či odpad, který nesnesitelně kouří a 

zapáchá. 

Jako důkaz přikládám foto z posledního roku 2020/2021. 

Krematorium je vhodné umístit do jiného krajinného rázu, kde nebude narušovat chod města a nebude 

omezovat občany, firmy, ani plánovaný obchvat města ochranným pásmem cca 100 m. Krematorium 

omezuje další rozvoj a rozrůstání města. Toto místo není pozitivní pro budoucí generace. 

Žádám zamítnutí této stavby. 

Vysoké procento rtutě, která s kremací úzce souvisí, poškozuje nervový systém, ledviny, štítnou žlázu. 

Ohrožuje chráněné živočichy i rostliny, kteří žijí v těsné blízkosti řeky Labe. Velmi nebezpečné jsou 

pro těhotné ženy a vyvíjející se organismy malých dětí, jelikož dobře prostupují mozkovou a 

placentární tkání. Díky protékající řece Labe jsou průměrně delší období smogu. 

Věřím, že se město, ve kterém jsem se i se svou rodinou rozhodla žít, bude snažit tomuto záměru 

zamezit. 
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Důkazní fotografie: 

 

Tyto fotografie jsou pořízeny v různém časovém období ve výše zmiňovaném pásmu. Dalším 

důkazním materiálem jsou videonahrávky, které mám také k dispozici. 

 

Vyjádření J.K. a J.S., č.j. 035133/2021/KUSK 

Jako majitelé pozemků parc.č. 946/149 a 946/150 v k.ú. Kostelec nad Labem, na kterých nyní dochází 

k dokončení výstavby rodinného domu, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou „Technologického 

zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ v k.ú. Kostelec nad Labem, číslo jednací; 027151/2021/KUSK. 

Výše uvedená výstavba zásadně sníží hodnotu naší nemovitosti, dojde k výraznému zhoršení ovzduší, 

ke kterému se přidá i výrazný zápach při pálení ostatků. Například občané ve městech Česká Třebová 

či Brno si na zhoršení ovzduší a zápachu z krematorií stěžují a to i přes moderní vybavení dotčených 

krematorií. 

Díky výstavbě krematoria se zvýší dopravní situace na silnici II/101 a tím dojde i k dalšímu zhoršení 

ovzduší ve městě. Výstavba taktéž nepomůže se zvýšením zaměstnanosti ve městě. Záměr výstavby 

slouží pouze ke generování zisků majitelů společnosti ELPIS s.r.o., kteří ve městě ani nebydlí a tudíž 

je dopady na místní občany a životní prostředí nezajímají. Tento fakt dokazuje i lživě zpracovaná 

dokumentace EIA z prosince 2020. Domníváme se, že zpracovatel dokumentace místo budoucí 

výstavby krematoria nikdy nenavštívil. Použité fotky jsou zkopírované z internetu, nehledě na to, že 

už o skoro dokončené výstavbě rodinných domů stavební společnosti Pmax s.r.o. je v dokumentaci 

psáno jako o budoucí plánované výstavbě. V listopadu a prosinci 2020 došlo k předání prvních cca 17 

rodinných domů a tento rok dojde k předání dalších rodinných domů v červenci, září a listopadu. 

Celkem tedy bude v roce 2021 dokončeno a předáno okolo 40 rodinných domů, z toho další rodinné 

domy jsou v rezervaci. Pokud by tedy zpracovatel dokumentace místo někdy navštívil, tak by nemohl 

o výstavbě psát jako o budoucí výstavbě. Obáváme se tedy, že dokumentace bude takto ovlivněna ve 

více faktorech, aby vyhovovala požadavkům společnosti ELPIS s.r.o. 

Ke spalování ostatků by, jak výše uvádíme, docházelo v zastavěném území obce. Dále výstavba 

nesplňuje požadavky územního plánu a nezapadá do celkové koncepce města. Komín o výšce 18 m by 

navíc zhoršil vzhled města a byl by postaven skoro před našimi okny. Jelikož s pandemií covid-19 se 

zvýšila úmrtnost, tak předpokládáme, že bude docházet k pálení většímu počtu ostatků, než je uvedeno 

v dokumentaci EIA, tedy více než 12 hod. denně. Tzn. nepřetržitý zápach, možný hluk ze spalování 

ostatků a zvýšený provoz do krematoria. 

Město Kostelec nad Labem a konkrétně tuto část města jsme si vybrali z důvodu blízkosti přírody a 

možnosti pěstování ovoce a zeleniny na našem pozemku pro naši rodinu. Souhlasně vydané stanovisko 
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s výstavbou krematoria tak ovlivní nejen naše zdraví, ale zásadně ovlivní zdraví a život našich dětí, 

kteří by doslova pod komínem krematoria museli vyrůstat a každý den se dívat na kouř ze spalovaných 

těl. 

Vyjádření L.N. a M.N., č.j. 034636/2021/KUSK 

Vyjadřujeme tímto svůj nesouhlas s výstavbou krematoria v Kostelci nad Labem firmou ELPIS. 

Plánované krematorium by stálo pouhých I60m od našeho domu. V této zástavbě, kde bydlíme bude 

stát dohromady více jak 50 rodinných domů. Na druhou stranu směrem do města je další velká obytná 

zástavba, která je vzdálená 400 m. Takovéto objekty přece mezi rodinné domy nepatří. Nepřejeme si 

zde krematorium. Navíc v územním plánu stojí, že zde budou stát pouze stavby nerušivého charakteru, 

což krematorium s 18 m komínem není! Určitě se najde v okolí hodně míst, vhodnějších pro takové 

účely. Kdo nám vykompenzuje naše ztráty na cenách nemovitostí, firma ELPIS? Nebo nám může 

garantovat firma ELPIS s.r.o. že to na ceny nemovitostí nebude mít vliv? Pak žádáme nějakou studii 

nebo znalecký posudek. A jaký to bude mít psychologický efekt na lidi. Na duševní zdraví. Co děti, 

které se budou hrát u svých domů a přímý výhled budou mít na krematorium, kde se spalují mrtvá 

děla, několikrát denně, a to každý den? Takový výhled ze svého domu nechce mít nikdo, protože to 

není veselý pohled. Má firma ELPIS nějakou studii, že to nebude mít negativní vliv na naše duševní 

zdraví a komfort bydlení? 

Odpradávna stavěli lidé svoje obydlí co nejdál od hřbitova, zcela přirozeně a instinktivně a takovýto 

záměr vystavět krematorium mezi rodinným domy je zcela bezohledný. Nesouhlasíme s tím, 

nechceme tady krematorium. Ne tak blízko našeho domova. 

Žádáme o prošetření vlivu na životní prostředí, vlivu na duševní zdraví a vlivu na krajinu a okolí a cen 

naších nemovitostí, do kterých jsme vložili nemalé a celoživotní úspory a uvázali se na zbytek života 

hypotékou. 

 

Vyjádření K.T. a K.T., č.j. 034452/2021/KUSK 

S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. a na 

základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, č. jednací 027151/2021/KUSK o zahájení 

zjišťovacího řízení záměru „Technologické zázemí pohřební služby ELPIS" v k.ú. Kostelec nad 

Labem ze dne 1. 3. 2021 vznášíme tyto důvodné námitky: 

1. Navrhovaný záměr se bude nacházet v bezprostřední blízkosti obytné zástavby (lokalita Na 

rybníčkách a Na cihelně). Žádná obdobná stavba postavená v ČR po roce 1989 se nenachází 

v takové blízkosti rodinných domů jako navrhovaný záměr. 

2. Navrhovaný záměr se bude nacházet přímo ve vizuálním kontaktu s rodinnými domy ve výše 

uvedených lokalitách 

3. Nedostatečně specifikované měření úniku emisí rtuti o ovzduší a deštěm zpět na zem a do 

spodních vod. Negativní ovlivnění kvality vody v místních studnách 

4. Plánovaný 18 metrů vysoký komín bude narušovat, jak pohled na město na příjezdu o 

Brandýsa nad Labem, tak z pohled města do volné krajiny 

5. Plánovaná stavba pravděpodobně negativně ovlivní ceny nemovitostí v oblasti, tedy i naší 

6. Vyjadřujeme obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě (doprava zesnulých, pohřby, 

zásobování pohřebního ústavu) 

7. Vyjadřujeme obavy, že záměr nebude sloužit pouze pro potřeby města Kostelce nad Labem a 

naše město se tak stane „krematoriem přilehlých měst a obcí“ 

8. Stavba bude negativně ovlivňovat charakter území a stávající urbanistickou kompozici 

9. Dle veřejně dostupné dokumentace k plánované stavbě o posuzování vlivů na životní prostředí 

si myslíme, že příspěvky koncentrací látek produkovaných pecí PhoenixII-3 (zejména pak 

částic PM10 a dalších), mohou ovlivňovat zástavbu přilehlých rodinných domů, přímo 

sousedící zemědělské pozemky, pole i nedalekou lesní plochu 
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10. Dále jsme toho názoru, že plánovaná stavba je v rozporu s aktuálním územním plánem města, 

kdy má stavba stát na ploše „Nerušící výroba a služby“, tedy na ploše určené k výrobě a 

službám podstatně neobtěžující své okolí, což tento záměr rozhodně nesplňuje 

11. V plánované stavbě nespatřujeme žádnou estetickou ani užitnou hodnotu, záměr má sloužit 

pouze ke komerčním účelům firmy ELPIS s.r.o., která má navíc sídlo mimo k.ú. Kostelec nad 

Labem 

 

Vyjádření J.L. a S.L., č.j. 034714/2021/KUSK 

Jako občan Kostelce nad Labem vyjadřuji touto formou svůj nesouhlas s výstavbou Krematoria firmou 

ELPIS s.r.o., IČO 63978407 na kraji našeho města Kostelec nad Labem. Předmětem tohoto záměru je 

výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských ostatků. Součástí bude 

výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m. Dále je plánována výstavba pece s komínem 

cca 18 m. 

Jako člověk chápu, že výstavba moderních krematorií Je jistě potřeba a to o mnohem víc, když naším 

světem zmítá současná pandemie Covidul9. Avšak z lidského i občanského hlediska zároveň 

nesouhlasím s výstavbou krematorií v těsné blízkosti obydlí, což je tento případ - v blízkosti je již 

stávající obytná zástavba (cca 160 m) a naproti nová výstavba domů (cca 400 m). 

Nesouhlasím s výstavbou krematoria z těchto důvodu: zápach ze spalování lidských ostatků, zvýšené 

emise a znečištění ovzduší, zvýšená dopravní zátěž města, z morálního hlediska a v neposlední řadě 

zde jistě jde i o budoucí vzhled města, kdy si opravdu nemyslím, že bude pěkné mít při vjezdu do 

města na velmi frekventované příjezdové silnici další plechové budovy a ještě nevzhledný komín. 

Myslím si, že je opravdu dnes velmi důležité rozmýšlet projekty s výhledem ne na „zítřek", ale na 

období delší, klidně 50 a více let. Takový smysl dávají průmyslové zóny, kde se povoluje stavba 

firem, atd. a tím se soustřeďují průmyslové stavby na jedno místo. Takové krematorium si ovšem 

zaslouží nějaké místo, kde bude v přirozeném ústranní od zabydlených částí města, kvůli výše 

zmíněným důvodům, v místě, kde se z budoucího hlediska ani neočekává, že by taková zástavba 

obytných domů mohla vzniknout a bude ideálně s pomocí krajinného rázu důstojně skryta a příroda, 

tedy vzrostlý porost, by mohl určitým způsobem pomoci zachytit či vykompenzovat zatížení přírody 

při spalování. 

Smrt patří k životu, jistě a z historického hlediska si zaslouží úctu a vážnost. Ta v tomto případě 

nemůže být splněna, když již teď se proti takové výstavbě zvedá velká vlna nesouhlasu občanů, kteří v 

místě již bydlí nebo mají zakoupené obydliv nové zástavbě, ale i nás, kteří zde žijí celý život a těší se z 

každého krůčku, který se v našem městě povede a zaslouží se o rozvoj a hezčí vzhled našeho města a 

je smysluplný. Tato nevole vůči umístění krematoria a dá se říci, že jistě plno budoucích stížností 

ohrozí spokojenost života občanů v našem městě, ohrožuje to atraktivitu našeho města pro budoucí 

generace, protože by bylo krematorium v části města, kde je pravděpodobnost dalšího rozrůstání obce 

a zárověň takovýto nesouhlas ohrožuje úctu vůči našim zemřelým, protože se bude takové místo s 

největší pravděpodobností proklínat. 

Tyto výše zmíněné obavy jsou umocněné rovněž dostupnými informacemi z měst, kde již zkušenost s 

krematorii v blízkosti obydlí jsou (např. Českotřebovsko, či Brno). Rovněž jsou v současné době 

zrušeny emisní limity pro krematoria z důvodu zvýšených počtů zemřelých v době pandemie  

(Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/krematoria-spalovani-tela-neboztici-dovoz-zakaz-emise-

limity.A210112_081119_domaci_remy). 

Prosím všechny zúčastněné, zvažte znovu tyto důvody. Kousek od Krematoria by bydleli naši občané, 

rodiny s dětmi a byli by těmito vlivy zatíženi či přímo ohroženi. Pokud se nyní naše město nachází v 

době, kdy se ještě nic nestaví, jde o záměr s výše zmíněnými riziky, opravdu apeluji na naše občanské 

zastupitele, aby tento záměr nepodpořili. 

Závěrem tedy velmi naléhavě žádám naše město i kraj, aby tomuto záměru zamezili. Rovněž naléhavě 

žádám, aby naši zastupitelé Kostelce nad Labem podrobně informovali v této věci a jejím postupu nás 

občany města Kostelec nad Labem, ideálně přes oficiální stránky města s viditelným upozorněním, 
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jako to bylo teď v počátku zachycení tohoto řízení, za což městu Kostelec velmi děkuji, a samozřejmě 

ve zpravodaji, či popřípadě přes Facebook (např. Kostelec nad Labem - otevřené fórum). 

 

Vyjádření L.Z., č.j. 037977/2021/KUSK 

Kostelec nad Labem, vedené pod výše uvedeným číslem jednacím, si Vás dovoluji souladu s §6 odst. 

8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů informovat, že já ani má rodina, jakožto občané, místní usedlíci 

a dotčená veřejnost, nesouhlasíme s uvedeným záměrem. 

 

Vyjádření R.P. a J.P., č.j. 037400/2021/KUSK 

Chtěli bychom tímto dopisem vyjádřit svůj nesouhlas se záměrem firmy ELPIS s výstavbou 

provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských ostatků v k.ú. Kostelec nad Labem, a 

to z níže zmíněných důvodů. 

Dle našeho názoru je účel stavby v nesouladu se schváleným územním plánem města schváleného dne 

14. 12. 2005, v úplném znění po změně č. 3 s účinností od 22. 1. 2019, ve kterém je uvedeno, že 

plocha, na které je stavba zamýšlena, má sloužit k umístění zařízení podstatně neobtěžující své okolí. 

„Jedná se o plochu sloužící převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své 

okolí. Dominantním funkčním využitím jsou nerušící provozy průmyslové a řemeslné výroby všeho 

druhu - skladovací objekty." (zdroj: ÚP města Kostelec nad Labem ze dne 14. 12. 2005) 

Dále jsou v záměru uvedeny zastaralé informace týkající se okolní zástavby, a to jak v grafické, tak i 

textové podobě. Záměr pouze uvádí, že se ve vzdálenosti cca 165 m od uvažované stavby počítá s 

budoucí zástavbou. Již v době, kdy byl záměr zpracován (prosinec 2020) však byla výstavba v plném 

proudu a začátkem prosince 2020 již došlo k předání prvních domů novým majitelům. Stavba a 

předávání dalších nemovitostí i nadále pokračuje. 

 

 

 

Další naše obavy souvisejí s negativními dopady uvažované stavby na zdraví, komfort a psychickou 

pohodu obyvatel města a přilehlého okolí. Obáváme se podobných dopadů (nepříjemný zápach, prach, 

uvolňování toxických látek do ovzduší, zejm. rtuti, jaké zažívají obyvatelé v jiných částech republiky s 

krematoriem v městské zástavbě či jejím blízkém okolí. 

Jeden z dalších záporů stavby je obava z toho, že dojde k negativnímu ovlivnění cen nemovitostí, jak v 

přilehlém okolí, tak v celém katastrálním území obce. 

Zároveň nevidíme žádný pozitivní vliv na rozvoj města, jeho vzhled [hlavně kvůli vysokému komínu), 

ani pozitivní příležitosti pro obyvatele, jako například tvorba nových pracovních míst. 

V neposlední řadě se obáváme zhoršení dopravní situace nejen v okolí objektu, ale i v celé obci a na 

přilehlých komunikacích. 
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Z celého záměru máme pocit, že má sloužit pouze ke generování zisku soukromé firmy a nevidíme 

žádná pozitiva, která by z uvažované stavby plynula ani pro obyvatele, ani pro město. Domníváme se 

také, že podobná stavba sloužící ke kremaci lidských ostatků by neměla stát v blízkosti obytné 

zástavby. 

Prosíme tedy o posouzení všech našich připomínek a zaujmutí negativního stanoviska k záměru i z 

Vaší strany. 

 

Vyjádření M.L, č.j. 035876/2021/KUSK 

Vážený pane starosto, vedení města Kostelec nad Labem, vedení Středočeského kraje. 

Jako občané Kostelce nad Labem, vyjadřujeme s manželem a dcerou touto formou náš nesouhlas s 

výstavbou Krematoria firmou ELPIS s.r.o., IČO 63978407 na kraji našeho města Kostelec nad Labem. 

Předmětem tohoto záměru je výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremací 

lidských ostatků. Součástí bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m. Dále je 

plánovaná výstavba pece s komínem cca 18 m. 

Nesouhlasíme s výstavbou krematoria z důvodu: blízkostí stávající obytné zástavby (cca 160 m), 

ohrožení životního prostředí znečištění ovzduší, zvýšené emise i přes veškeré moderní filtry (úniky 

zápachu do ovzduší a zvýšený výskyt rtuti spojený se spalováním ostatků). Zvýšená dopravní zátěž 

města, pokles cen nemovitostí a narušení přírodního rázu města Kostelce nad Labem. 

Tyto výše zmíněné obavy, kterými jsme znepokojeni rovněž umocňují dostupné informace z měst, kde 

již zkušenosti s výstavbou krematorií v blízkostí obydlí mají ( např. Českotřebovsko, Brno atd). 

V současné Covidové době jsou zrušené emisní limity pro krematoria  

(Zdroj: httpr://www.idnes.cz/zpravy/domaci/krematoria-spalovani-tela-neboztici-dovoz-zakaz-emise-

limity A210112 081119 domaci remy) z důvodu zvýšených počtů zemřelých což v nás zvětšuje obavy. 

Prosíme všechny zúčastněné, zvažte znovu tyto důvodu s ohledem obav občanů, rodin s dětmi, které 

by byli těmito vlivy zatíženi či přímo ohroženi. Opravdu apelujeme na naše občanské zastupitele, aby 

tento záměr s výstavbou krematoria nepodpořili. 

Závěrem tedy velmi naléhavě žádáme naše město i kraj, aby tyto obavy občanů zohlednilo a zamezilo 

tomuto záměru. Rovněž naléhavě žádáme, aby naši zastupitelé Kostelce nad Labem podrobně 

informovali v této věci a Jejím postupu nás občany města Kostelec nad Labem. 

 

Vyjádření P.N. a P.N., č.j. 036254/2021/KUSK 

Vyjadřuji svůj nesouhlas se stavbou tohoto zařízení a požaduji, aby proběhlo celé posouzení vlivů na 

životní prostředí s vydáním stanoviska EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Zároveň žádám o důkladné prošetření tohoto návrhu a zvážení připomínek 

samotného města Kostelec nad Labem a jeho občanů. 

V záměru této stavby jsou uvedeny chybné informace především v těchto bodech. 

1. Nesoulad účelu stavby se schváleným územním plánem - plocha slouží pro umístění zařízení 

výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Záměr kremace ostatků a výše komína  

18 metrů tento záměr z mého pohledu porušuje a mě jako občana by velmi obtěžovala. 

2. Informace a grafické podklady v záměru jsou zastaralé - záměr ignoruje novou obytnou 

výstavbu ve velmi blízké vzdálenosti od místa výstavby -165 m. Tato výstavba již probíhá a je 

z velké části realizována. 

3. V náhledu na lokalitu úplně chybí zástavba z roku 2009, ve které bydlíme my i velké množství 

dalších obyvatel. 

Dále mám i osobní připomínky s tímto záměrem. 

1. Vzdálenost mého domu - 470 metrů - a navazujícího sídliště také považuji za nedostatečnou 

pro realizaci zařízení tohoto typu. Mám osobní obavy o budoucí kvalitu života mé rodiny a 
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dětí, které budou vystaveny spalování ostatků a vlivu na životní prostředí v jeho nejbližším 

okolí. Považuji za velmi nevhodné umístění jakékoli stavby se spalovacím zařízením a 

vysokým komínem méně než 

200 m od současné zástavby rodinných domů, V případě krematoria na spalování lidských 

tkání zároveň jako neetické. 

2. Nevidím přidanou hodnotu tohoto zařízení pro naše město v městské zástavbě. Podle mého 

názoru povede pouze ke snížení hodnoty ceny nemovitostí v této oblasti a narušení 

pozitivního vnímání obce veřejností. Velké množství občanů města bude ovlivněno pouze 

negativně. 

3. Dále mám obavy, že data předložená v záměru nutně neodpovídají praktickým reálným 

dopadům této stavby po její realizaci a také v budoucnosti. V naší a okolních zástavbách 

dochází k častým výpadkům elektrického proudu. Ze zprávy vyplývá, že pokud dojde k 

výpadku elektrické energie v průběhu spalování a nebude fungovat záložní zdroj, může dojít 

ke spálení hořáků a k nedokonalému spalování. 

4. V současné době probíhá epidemie COViD-19 a krematoria se nemusí podle zákona řídit 

emisními limity. V budoucnosti může nastat podobná situace a věřím, že by to mělo okamžitý 

vliv na celé město a jeho okolí. 

5. Záměr podle mého názoru neslouží jinému účelu než generování zisku. 

 

Vyjádření A.G., č.j. 032623/2021/KUSK 

 

Připomínky 

1. Nesoulad účelu stavby se schváleným územním plánem (viz screen níže) – plocha slouží pro 

umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Stavba však své okolí bude 

obtěžovat nejen vizuálně, zejména ale zvýšenými emisemi. 
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2. Zastaralé či záměrně vynechané informace a grafické podklady v záměru = záměr zcela ignoruje 

novou obytnou výstavbu ve velmi blízké vzdálenosti od místa výstavby – viz mapa výše 

Ostatní argumentace 

1. Mám obavy z dopadů této stavby na zdraví a komfort (prach, zápach..) obyvatel města a přilehlého 

okolí 

2. Mám obavy ze zhoršení vizuální podoby města – vysoký komín 

3. Mám obavy, že data předložená v záměru nutně neodpovídají praktickým reálným dopadům stavby 

– viz zkušenosti z jiných koutů republiky s krematoriem ve městské zástavbě, jako například 

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/neda-se-tu-dychat-stezuji-si-styrictipodle-nekterych-kvuli-

krematoriu-20160823.html 

4. Mám obavy ze zhoršené dopravní situace 

 

Vyjádření J.H., č.j. 032923/2021/KUSK 

V návaznosti na oznámení záměru výstavby provozního objektu s technologickým zázemím pro 

kremaci lidských ostatků v k.ú. Kostelec nad Labem oznamuji, že s touto stavbou zásadně 

nesouhlasím. Zakoupila jsem RD v projektu Natura Kostelec nad Labem z důvodu klidného bydlení u 

lesa, bez významné průmyslové zástavby. Výstavba krematoria, vzdušnou čarou od domu cca 200 

metrů je pro mne nejen v rozporu s morální hodnotou, ale i odmítám nést duševní dopad této 

skutečnosti. Přestěhovala jsem se do této lokality se svým 7 letým synem právě pro relativní čistotu, 

klid, krásu. Vysoký komín, který se absolutně nehodí do rázu zdejší krajiny přebere dominantu oblasti. 

Syn již nyní trpí obavami a budí se s nočními můrami, když zjistil, že tak blízko našeho domu má stát 

objekt pro kremaci lidských ostatků. Opravdu nerada bych mu musela domlouvat a zajišťovat 

psychologickou pomoc. Dále i hodnota nemovitosti tímto značně utrpí. Věřím, že celou skutečnost 

posoudíte jakožto nevhodnou. 

 

Vyjádření J.B., č.j. 039578/2021/KUSK 

Na základě oznámení záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS” v k. ú. Kostelec 

nad Labem", vedené pod výše uvedeným číslem jednacím, si Vás dovolují v souladu s § 6 odst. 8 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů informovat, že já ani má rodina, jakožto občané, nesouhlasíme s 

uvedeným záměrem. 

1/ Dotčená lokalita má sloužit pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující okolí. 

2/ V blízkém okolí je obytná výstavba. 

3/ Výstavba budovy s komínem výrazně naruší vizuální podobu části města  

4/ Výstavba ovlivní velké množství lidí, jež budou cestovat k zamýšlené stavbě  

5/ Mám obavy ze zhoršení kvality ovzduší v blízkém okolí 
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Vyjádření J.V. a T.V., č.j. 039868/2021/KUSK a vyjádření J.V., č.j.039869/2021/KUSK 

Vážený pane starosto, vedení města Kostelec nad Labem, vedení Středočeského kraje, 

Obracíme se na vás jako společnost, která ve Vašem městě Kostelec nad Labem řádně podniká a 

přináší tím i rozvoj celému městu. 

Naše provozovna leží na adrese Brandýská 936, což je sousední parcela pohřební služby firmy ELPIS. 

Provozujeme zde obchod s rybářskými potřebami FISHCOM a dále výrobu krmných směsí a návnad 

pro ryby. V letošním roce 2021 chystáme zahájit kulturně – společenské akce a to ve formě přednášek 

s rybářskou a přírodní tematikou, které jak doufáme, obohatí i mladou generaci. Následně v dalších 

letech chystáme projekt výstavby sádek, což určitě uvítá i MRS Kostelec nad Labem. 

Jako společnost touto cestou vyjadřujeme svůj NESOUHLAS s výstavbou: 

Krematoria firmou ELPIS s.r.o., 

IČO 63978407 

Předmětem tohoto záměru je výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci 

lidských ostatků. Součástí bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m. Dále je 

plánována výstavba pece s komínem cca 18 m. Tuto stavbu chce majitel drze nazvat komoditním 

centrem. 

Zásadní informace je, že na adrese Brandýská 936, parc.č. stp 1703 je kromě provozovny i 

zkolaudovaný byt 3+1, který vydal stavební úřad Kostelec nad Labem souhlasem s užíváním stavby 

dne 26. 4. 2012, který je zároveň umístěn pouhých 10 m od zamýšleného záměru firmy ELPIS. 

Jak je nám všem známo, výstavbou tohoto typu vzniká i minimálně 100 metrové ochranné pásmo, 

které se neslučuje s naší živností. 

Krematorium je vhodné umístit do jiného krajinného rázu, kde nebude narušovat chod města a nebude 

omezovat občany, firmy, ani plánovaný obchvat města tímto ochranným pásmem minimálně 100m. 

Krematorium omezuje další rozvoj a rozrůstání města. Toto místo není pozitivní pro budoucí 

generace. 

Žádám zamítnutí této stavby. 

 

Vyjádření L.Š., č.j. 038652/2021/KUSK 

Na základě oznámení záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ v k.ú. „Kostelec 

nad Labem“, vedené pod výše uvedeným číslem jednacím, si Vás dovoluji v souladu s §6 odst. 8 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů informovat, že já ani má rodina, jakožto občané, místní usedlíci 

a dotčená veřejnost, nesouhlasíme s uvedeným záměrem. 

 

Vyjádření L.W., č.j. 038893/2021/KUSK 

Vyjadřuji svůj nesouhlas se stavbou tohoto zařízení, protože stavební záměr nesplňuje základní 

požadavky pro tento typ stavby v dané lokalitě a zároveň požaduji, aby proběhlo celé posouzení vlivů 

na životni prostředí s vydáním stanoviska EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí. 

Důvody: 

1. Nesoulad účelu stavby se schváleným územním plánem - stavební úřad v Neratovicích se 

jasně vyjádřil k čemu může plocha umístěná v komerční zóně schválené v územně plánovací 

dokumentaci města Kostelec nad Labem sloužit (viz příloha č. 1 oznámení Technologické 

zázemí pohřební služby firmy ELPIS). Stavba spalovacího zařízení znečišťujícího životní 

prostředí perzistentními látkami je plně v nesouladu s využitím této lokality, 

2. Stavba je plánovaná ve velmi blízké vzdálenosti od obytných zón. 
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Dále mám připomínky k účelové studii objektu, jehož cílem je pouze ekonomický zisk upřednostněný 

nad zájmy a zdraví obyvatel města Kostelec nad Labem a okolních obcí. 

1. Ekonomicko-průmyslová zóna nemá podle územního plánu sloužit k využití, při kterém by 

docházelo k rušení obyvatel hlukem, emisemi či zápachem. Jako chemický inženýr mohu 

potvrdit, že ani nejdokonalejší systém filtrů a dopalovacích komor nedokáže plně zachytit 

pachové částice a stejně tak pouze omezeně TZL, VOC (TOC) NOX HF, HCL, Hg. 

Poté, co v minulých letech došlo k odstavení všech amalgámových elektrolýz v ČR, nechvalné 

prvenství v produkci rtuti převzaly právě krematoria. Perzistentní látky jako rtuť a 

polychlorované dibenzodioxiny, jejichž producenti krematoria jsou, trvale poškozují životní 

prostředí a zdraví obyvatel. Poškozují imunitní, endokrinní, nervový a reprodukční systém, 

Způsobují vznik karcinogenních nádorů a vývojové poruchy plodů a dětí. Plynná rtuť migruje 

i do větších vzdáleností a kromě vzduchu kontaminuje vodu a půdu, kde vlivem mikrobiální 

činnosti dochází k tvorbě toxických látek schopných bioakumulace potravního řetězce. 

Většina obyvatel Kostelce nad Labem žije v rodinných domech se zahrádkou, kterou využívají 

i k pěstování ovoce a zeleniny. Emise dioxinů a rtuti kontaminují nejen vzduch, který 

dýcháme, ale i půdu a vodu, kterou využíváme. 

2. Stavba by se nacházela v těsné blízkosti nově vznikající zástavby rodinných domů, které 

nesou označeny v žádném mapovém podkladu této studie. Tímto přikládám i mapový podklad 

s označením nové zástavby. 

 

 

 

Závěrem: 

Myslím si, že v dnešním světě, kde otázka ekologie a budoucnosti životního prostředí je nedílnou 

součástí našich životů a lidem není lhostejné, jaký svět odkážeme našim dětem, je stavba krematoria 

těsně sousedícího s obytnými zónami nepřijatelná. Komín o výšce 12-18 m považuji za výsměch 

zdejším obyvatelům. Díky této výšce bude nejzasaženějším místem právě Kostelec nad Labem. 

Zdejším lidem není lhostejné jejich zdraví, zdraví jejich dětí a čistota životního prostředí, ve kterém 

žijí. 



strana 32 / 46 

Stavba krematoria výrazným způsobem negativně ovlivní a poškodí tuto oblast, jak po stránce 

ekonomicko-sociální, tak i zdravotní. Znehodnotí tuto lokalitu, jako perspektivní místo pro život a 

investice města v rozvoj (rozšíření školky, stavba nové budovy školy aj.) přijdou vniveč. 

 

Vyjádření R.P., č.j. 039759/2021/KUSK 

Jako společnost, která v souladu s platným územním plánem staví v dané lokalitě rodinné domy 

s daným záměrem nesouhlasíme z následujících důvodů 

1) Předložená dokumentace k řízení EIA o záměru výstavby krematoria je neúplná – zavádějící. 

Zaslané plány a fotografie zamlčují, že ve vzdálenosti cca 200 m stojí nová obytná zóna 

(celkem se bude jednat o 53 RD) 

 

(zde použitá letecká fotografie z www.ikatastr.cz je starší, aktuální stav výstavby je pokročilejší, 

v lokalitě se již bydlí) 

2) Účel stavby neodpovídá schválenému územnímu plánu. Tedy že plocha slouží pro umístění 

zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. 

Z výše uvedených důvodů máme obavy z dopadů této stavby na zdraví a komfort obyvatel přilehlé 

lokality (prach, zápach, emise..) ale i dalších obyvatel města. Stavba negativně ovlivní životy velkého 

množství lidí a ničím nepřispěje k rozvoji života ve městě (např. množství nových pracovních míst). 

Dále se domníváme, že data předložená v záměru neodpovídají praktických reálným dopadům stavby. 

 

Vyjádření K.Č. a P.Č., č.j. 040663/2021/KUSK 

Jako budoucí občané Kostelce nad Labem vyjadřujeme touto formou svůj nesouhlas s výstavbou 

Krematoria firmou ELPIS s.r.o., IČO 63978407 na kraji města Kostelec nad Labem. Předmětem 

tohoto záměru je výstavba provozního objektu s technickým zázemím pro kremaci lidských ostatků. 

Součástí bude výstavba objektu o rozměrech cca 12 x 24 m a výšce 8 m. Dále je plánována výstavba 

pece s komínem cca 18 m. 
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Nesouhlasíme s výstavbou krematoria z těchto důvodů: 

1. Zvýšené emise a znečištění ovzduší 

Emise rtuti a sloučenin rtuti z krematorií jsou trvalým zdrojem emisí do ovzduší, který je dán 

používáním zubního amalgámu. V roce 2018 byly odhadnuty na přibližně 1,6 tuny. Očekává se, že 

tyto emise zůstanou přibližně do roku 2025 na podobné úrovni a poté se sníží. Tyto odhady však 

nejsou dostatečně podloženy a je třeba dále zapracovat na jejich zlepšení, mimo jiné aby byly 

zohledněny dramatické dopady krize COVID-19 co do ztrát na životech. V současnosti neexistuje 

žádný požadavek EU na zavedení technologií pro snížení emisí rtuti v krematoriích. Pouze úmluva 

OSPAR19, jíž jsou EU a 11 členských států smluvními stranami, odkazuje na nejlepší dostupné 

techniky k předcházení emisím a kontrole emisí rtuti z krematorií podle právně nezávazného 

doporučení 2003/4. 

Odkaz na zprávu v plném znění: 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2020%3A0378%3AFIN%3ACS%

3APDF&fbclid=IwAR0zJa9P2Tf08DUMKJpcJd1gqwjWC2oiNugYBGu4szOEiWUq12727ct1Ml4 

Porušení územního plánu 

Stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, kdy v 

místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“ tedy plocha určená k 

zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. 

2. Těsná blízkost obytné zástavby 

Těsná blízkost obytné zástavby (165 metrů), žádné krematorium postaveno po roce 1989 není 

umístěno tak blízko obytné zástavby. Jedná se celkem o 49 nových rodinných domů ( www.pmax.cz ), 

situovaných směrem na východ od plánované zástavby. 

My osobně jsme dům zakoupili v roce 2019 a 30. 6. 2021 nám dům bude předán. Kdybychom tušili o 

výstavbě krematoria, nikdy bychom si tento dům nepořídili, tak jako většina ze čtyřiceti devíti rodin. 

Směrem na západ od plánované stavby je potom další obytná zástavba (cca 400 m). 

Závěrem tedy považujeme, aby proběhlo celé posouzení vlivů na životní prostředí s vydáním 

stanoviska EIA a aby se toto posouzení soustředilo zejména na znečištění ovzduší a zvýšení emisí ve 

velmi těsné blízkosti obytných domů. 

 

Vyjádření T.T., č.j. 031429/2021/KUSK 

Obracíme se na Vás v reakci na úřední desku města Kostelec nad Labem, kde byl 3. 3. 2021 zveřejněn 

záměr výstavby krematoria společnosti ELPIS s.r.o. Jedná se o objekt 12 x 24 x 8 metrů a jeho 

součástí je až 18 metrů vysoký komín. 

Rádi bychom touto cestou vyjádřili svůj nesouhlas s tímto záměrem a zároveň vyjádřili své obavy, 

které nás k tomuto stanovisku vedly. 

1. Dokumentace a grafické podklady k projektu ignorují již existující přilehlou obytnou zástavbu 

projektu Natura Kostelec nad Labem. V současnosti zde stojí řada obývaných rodinných domů a další 

výstavba dále probíhá. Součástí projektu je také náš dům, tedy jsme tímto plánovaným záměrem přímo 

dotčeni. 

2. Záměr postavit krematorium pouhých 160 metrů vzdušnou čarou od projektu Natura je pro nás 

zcela nepřijatelný. 

3. V souvislosti s bydlením máme vážnou obavu, že stavba krematoria negativně ovlivní ceny 

nemovitostí. 

4. Domníváme se, že záměr není v souladu s územním plánem. Dotčené území je určeno pro provozy 

nerušící a neobtěžující své okolí a obyvatelstvo a nijak nenarušující podobu města. 

5. Obáváme se: 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2020%3A0378%3AFIN%3ACS%3APDF&fbclid=IwAR0zJa9P2Tf08DUMKJpcJd1gqwjWC2oiNugYBGu4szOEiWUq12727ct1Ml4
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2020%3A0378%3AFIN%3ACS%3APDF&fbclid=IwAR0zJa9P2Tf08DUMKJpcJd1gqwjWC2oiNugYBGu4szOEiWUq12727ct1Ml4
http://www.pmax.cz/
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a. dopadů na zdraví a komfort obyvatel města a přilehlého okolí, 

b. zhoršení vizuální a podvědomé podoby města, 

c. že data předložená v záměru nutně neodpovídají praktickým reálným, dopadům, 

d. že stavba nezapadá do celkové koncepce rozvoje města a nic pozitivního nepřinese. 

 

Vyjádření A.S., č.j. 036733/2021/KUSK a 036735/2021/KUSK 

S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. a na 

základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje Číslo jednací: 027151/2021/KUSK o zahájení 

zjišťovacího řízení záměru „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS" v k. ú. Kostelec nad 

Labem ze dne 1. 3. 2021 tímto vznáším následující důvodné námitky: 

Výstavba budovy s až 18m (maximální výška) vysokým komínem pece plánovaného Technologického 

zázemí pohřební služby firmy ELPIS bude přímo ovlivňovat krajinný ráz a přímo tak znehodnocovat i 

snižovat jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Dále bude negativně ovlivňovat výhled z přilehlých zastavěných RD a zahrad (chráněné objekty a 

chráněné venkovní prostory): 

1) Místo plánované výstavby se nalézá v přímém a vizuálním kontaktu se zástavbou rodinných domů 

v lokalitě „Na rybníčkách" vzdálené necelých 400 m. Vizuálnímu kontaktu nebrání žádné přírodní i 

jiné bariéry, které by zabraňovali přímému výhledu na plánovanou stavbu. 

2) Místo plánované výstavby sousedí s novou zástavbou rodinných domů v lokalitě „Na cihelně" 

vzdálených necelých 200 m. Vizuálnímu kontaktu nebrání žádné přírodní i jiné bariéry, které by 

zabraňovali přímému výhledu na plánovanou stavbu. 

Navrhovaná stavba tak bude zásadně negativně ovlivňovat charakter území, jeho urbanistické hodnoty 

a stávající urbanistickou kompozici. 

Také lze s jistotou konstatovat, že tato stavba bude mít přímý vliv í na podstatné snížení hodnoty 

přilehlých nemovitostí a kvalitu bydlení. V metodice tržního oceňování jsou stavby jako krematorium 

nebo hřbitov uváděna jako psychologicky problematická zařízení. 

Dále v rozptylové studii předložené firmou ELPIS s r.o. a zpracovanou ing. Martinem Vraným v 

kapitole 3. VSTUPNÍ ÚDAJE na přiložených obrázcích Umístění záměru - širší pohled a Umístění 

záměru - fotomapa, není zobrazena nová a již zastavěná oblast cca 200 m jihovýchodně od umístění 

záměru. 

Tato lokalita Na cihelně (celkem 49 RD) není jasně zakreslena ani v kapitole 4.3 - Zobrazení izolinií - 

varianta 18m komín, ačkoli je tato lokalita zobrazenými izoliniemi zasažena nejvíce (viz níže jeden z 

uvedených obrázků izolinií z dokumentace „Rozptylová studie" + přiložená fotodokumentace). 

Jediná zmínka o lokalitě Na Cihelně Je v dokumentaci Podle § 6 a přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí takto: 

Cca 165 m jihovýchodně směrem od spalovacího zařízení na parcele číslo 946/123, se zde počítáš 

budoucí obytnou zástavbou (k. ú. Kostelec nad Labem 670171). 

Tato výstavba je již však v současnosti dokončována a RD jsou již obývány (viz přiložená 

fotodokumentace). Uvedené informace v dokumentaci nejsou tedy aktuální a nebyly aktuální ani k 

datu vypracování dokumentace (12/2020) - viz satelitní snímek přiložené fotodokumentace, kde Je 

zřejmé zahájení této výstavby již v říjnu 2019. 

Považuji osobně, toto Chybějící zakreslení lokality Na cihelně, za pochybení, jelikož příspěvky 

koncentrací látek produkovaných pecí Phoenix 11-3, tuto lokalitu budou zjevně ovlivňovat. Některé 

uvedené závěry v předkládané dokumentaci mohou být tedy díky této nepravdivé skutečnosti 

zkreslené. 

V dokumentaci podle § 6 a přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

jsou uvedeny nejbližší stavby: 
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■ Cca 470 m západně směrem od spalovacího zařízení na stavební parcele číslo 1759 je umístěn 

rodinný dům s číslem popisným 1017 (k. ú. Kostelec nad Labem 670171). 

■ Cca 405 m severozápadně směrem od spalovacího zařízení na stavební parcele číslo 1954 je umístěn 

rodinný dům s číslem popisným 1011 (k. ú. Kostelec nad Labem 670171). 

Faktem je, že mezi těmito stavbami (lokalita Na Rybníčkách) se nacházejí další chráněné objekty a 

chráněné venkovní prostory ve vzdálenosti menší než 470 m (cca dalších 11 staveb RD se zahradami 

mezi dvěma výše uvedenými objekty). 

Žádná předložená studie také neuvádí, že se severně od umístění záměru nachází vodojem ve 

vzdálenosti cca 350m vzdušnou čarou, včetně nedaleké úpravny vody. 

(viz níže jeden z uvedených obrázků izolinií z dokumentace „Rozptylová studie). 

 

 

 

Dále je v rozptylové studii v kapitole 6. Závěrečné hodnocení zmíněno toto: 

Ostatní emise 

Ostatky lidi obsahují i malé příměsi spojené se zdravotní péčí, jedná se o plomby, implantáty a 

podobně. V rámci emisí tak mohou vznikat malé objemy kovů včetně rtuti. Tomu bohužel nejde 

zabránit. Díky výšce komínů, vzdálenosti od obytné zástavby je záměr i v tomto ohledu nekonfliktní. 

Dle veřejně dostupných informací je uváděno, že při jedné kremaci se uvolní v průměru 2 až 4 gramy 

rtuti. Tzn. že při odhadovaném vytížení kremační pece v chystaném záměru vyprodukuje krematorium 

ročně cca 5,76 kg rtuti (8 kremací denně, 20 dní v měsíci x 12 měsíců průměr 3 gramy rtuti/kremace) 

nebo i více. 

Vzhledem k tomu, že s předmětem záměru výstavby krematoria přímo sousedí velké zemědělské 

plochy, rodinné pozemky (kde obyvatelé provozují domácí pěstitelské aktivity), nedaleká lesní plocha 
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I cca 350 m vzdáleny vodojem s úpravnou vody (severním směrem od umístění záměru), považuji 

realizací tohoto plánovaného záměru jako nevhodný a problematicky. 

Obávám se tímto tedy I negativního vlivu na zdraví obyvatel a přímých případných negativních 

zdravotních rizik, obzvláště pro dětí bydlící v přilehlých lokalitách. 

V této souvislostí je také nutno uvést, že ve vzdálenosti 630 m od plánované výstavby se nalézá první 

mateřská školka a ve vzdáleností 750 m se nalézá městské dětské hřiště. 

Navíc jsem toho názoru, že účel plánované stavby je v rozporu se schváleným územním plánem 

zvláště pak v definici, že má být umístěn v ploše NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB, tedy na ploše 

určené k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. 

Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn v již zbudované malé obchodní, skladové ~ průmyslové zóně, 

kde převládá logistika a obchod, lze očekávat i možné problémy stávajících komerčních objektů z 

důvodu případnému ochrannému 100 m pásmu krematoria. 

Je zřejmé, že na základě povahy rovinné krajiny se stane stavba s komínem 18m dalším, umělým a 

nevzhledným prvkem ovlivňující estetický vzhled krajiny a přilehlého okolí ve viditelném perimetru 

cca 2 km, zvláště na frekventované a hlavní příjezdové silnici z Brandýsa nad Labem. 

Navrhované umístění stavby s výškou komína 18m Je tak objektivně zcela nevhodné. 

Stavba také nebude chráněna žádnou přirozenou přírodní zábranou, která by oddělovala tuto stavbu 

aspoň vizuálně od dalekého i blízkého okolí. 

Drtivá většina staveb se stejným účelem je umístěna jako součást pietních míst, hřbitovů nebo je 

umístěna mimo hlavní a frekventované komunikace v prostředí s přírodní zábranou (lesíky, zalesněný 

hřbitov ad.) a v dostatečné vzdálenosti od obytných ploch. 

Povaha a účel stavby dále může být i deprimující pro obyvatele přilehlých nemovitostí (v přímé 

vizuální vzdáleností) a obydlených ploch. Tímto faktem zasahuje plánovaná výstavba do práv 

nerušeného užívání nemovitostí. Jedná se o již zmíněné psychologicky problematická zařízení 

Také předložené dokumentace společnosti ELPIS považuji za neúplné a neaktuální. 

Navrhovaný záměr výstavby přímo zasahuje do mého vlastnického práva a vlastnického práva mé 

rodiny, dále zasahuje do mých práv na nerušené užívání nemovitostí a snižuje hodnotu mé 

nemovitosti. 

závěr: 

Na základě výše uvedených námitek žádám příslušné dotčené orgány a odbory o zamítavé vyjádření k 

návrhu výstavby výše uvedeného Technologického zázemí pohřební služby firmv ELPIS. 

Dále tímto dávám podnět k přezkoumání předložených dokumentací společností ELPIS v kontextu 

výše uvedených námitek a skutečností, které dle mého názoru, mají vliv na zpracované závěry těchto 

studií. 
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Další podmínky a připomínky dle obdržených vyjádření příslušný úřad požaduje řádně zapracovat  

do příslušné kapitoly dokumentace (D. IV. opatření). 

S ohledem na počet dotčených územních samosprávných celků požaduje, aby dokumentace byla 

předložena v počtu  5 výtisků a v elektronické podobě.  

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle 

zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze 

se proti němu odvolat. 
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Město Kostelec nad Labem a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný 

úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, 

kdy a kde je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 

dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá město Kostelec nad Labem o písemné 

vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia, pod kódem STC2361. 

 

 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

 

 

Rozdělovník k č. j.:   024755/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce): 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Město Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem 

Dotčené orgány: 

3. KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku, Pražská 391,  

276 01 Mělník 

4. MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 

11, 150 21 Praha5 

Oznamovatel: 

7. ELPIS s.r.o., Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

Na vědomí: 

8. Stavební úřad Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

9. Zpracovatel oznámení Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748,  

530 02 Pardubice 
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