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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen
„zákon“) záměru „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat
k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště“
Identifikační údaje:
Název záměru:

Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu
chovu prasat k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

Charakter a kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je instalace zpopelňovacího zařízení živočišných tkání zvířat NB150-50.
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Obsah komory: cca 1,5 m - 1,8 m délka x 1,0 m šířka x 0,85 výška.
Zpracovávané látky: uhynulá prasata, lůžka z porodů z chovu na farmě. Jedná se o materiály
kategorie II. dle klasifikace nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009. V zařízení
nebudou zpopelňovány SRM odpady.
 Maximální využití denní kapacity – až 750 kg/den
 Maximální kapacita zařízení – 273,75 tuny živočišných tkání za rok
Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Kunovice
Kunovice u Uherského Hradiště, p.č. 3384/8

Oznamovatel:
ZEVOS a.s., Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště 1

Záměr „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat
k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště“ naplňuje dikci bodů 10.2 Krematoria, kategorie II, přílohy č. 1
citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 371, fax: 577 043 352
e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.
Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura
2000).
Záměr „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat k.ú.
Kunovice u Uherského Hradiště“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo
v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:
1. V dalším stupni projektové dokumentace:
a) podrobně specifikovat stavebně technická a provozní opatření vedoucí k vyloučení
možnosti negativního ovlivnění kvality ovzduší pachovými látkami pocházejícími
z provozu záměru
b) doplnit údaje, jakým způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 2 zákona č. 309/2006 Sb.,
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
2. V průběhu výstavby záměru provádět veškeré stavební činnosti pouze v denní době se
zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti
budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku LAeq,s =
65 dB v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech
staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností zkrátit organizací prací, personálním
a technickým vybavením na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce používat pouze
zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
3. Spalovací zařízení nebude určeno pro likvidaci ostatních odpadů z velkochovu prasat, jako
vstupní suroviny budou použity výhradně kadavery z vlastního velkochovu prasat a lůžka
z poroden (VŽP 2. kategorie).
4. Při provozování zařízení na spalování VŽP dodržet veškeré požadavky stanovené Nařízením
č. 1069/2009 a Nařízením č. 142/2011.
5. Spalovací zařízení schválit a registrovat podle ustanovení § 39 a, odst. 2 zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a podle čl. 24 odst. 1 písm. b) Nařízení č. 1069/2009.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje, že závazné
stanovisko ke stavbě tohoto zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší a povolení
provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší bude vydáno změnou integrovaného
povolení.
Dále upozorňuje na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona o integrované
prevenci nelze vydat stavební povolení pro předložený záměr bez pravomocného rozhodnutí o
vydání integrovaného povolení.
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Odůvodnění:
ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření:







Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.11.2012
Městský úřad Kunovice, odbor správy majetku a životního prostředí ze dne 31.10.2012
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 31.10.2012
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 2.11.2012
Povodí Moravy, s.p. ze dne 31.10.2012
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ze dne 31.10.2012

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření
upozorňuje:
 z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“): Provozovatel požádá krajský úřad o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst.
2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší k umístění tohoto zdroje znečišťování ovzduší
vyjmenovaného v příloze č. 2., bod 7.15 – krematoria; přílohou k žádosti bude rozptylová
studie.
 z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů: Provoz zařízení „Farma pro výkrm
a chov prasat Kunovice“ je povolen integrovaným povolením č. j. KUZL 16258/2007 ze dne
6.3.2007, ve znění pozdějších změn. Předložený záměr je změnou v provozu tohoto zařízení změna likvidace kadaverů. Jedná se o nepodstatnou změnu v provozu zařízení „Farma
pro výkrm a chov prasat Kunovice “ dle § 2 písm. h) zákona o integrované prevenci, neboť
nemá významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí. Zpopelňovací zařízení
živočišných tkání je dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Závazné stanovisko ke stavbě
tohoto zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší a povolení provozu podle
§ 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší bude vydáno změnou integrovaného
povolení. Na základě těchto skutečností krajský úřad upozorňuje, že nelze vydat stavební
povolení pro předložený záměr bez pravomocného rozhodnutí o vydání změny integrovaného
povolení pro zařízení „Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice“. Doporučuje, aby tato
skutečnost byla uvedena v závěru zjišťovacího řízení.
Městský úřad Kunovice, odbor správy majetku a životního prostředí nemá k předloženému
oznámení připomínek.
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ČIŽP ve svém vyjádření konstatuje, že na základě posouzení
předložené rozptylové studie je zřejmé, že u posuzované znečišťující látky PM10 pro maximální
24 hod. imisní koncentraci je již v současné době překročen stanovený imisní limit. Pro denní
koncentrace PM10 je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v daných bodech, neboť prachové
částice vykazují v tomto směru nejméně predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace
s přírodními částicemi. Imisní příspěvky uvedeného záměru jsou u všech dalších posuzovaných
znečišťujících látek zanedbatelné.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje úplné posouzení
záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Požaduje:
 V průběhu výstavby záměru budou veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době
se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti
budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku LAeq,s =
65 dB v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech
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staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním
a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou
používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
V dalším stupni řízení podle stavebního zákona požadujeme doplnit údaje, jakým způsobem
budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci podle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
V dalším stupni řízení podle stavebního zákona je nutno podrobně specifikovat stavebně
technická a provozní opatření vedoucí k vyloučení možnosti negativního ovlivnění kvality
ovzduší pachovými látkami pocházejícími z provozu záměru.

Povodí Moravy, s.p. nepožaduje posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. V následných správních řízeních budou požadována opatření omezující vliv plánovaného
záměru ve vztahu ke správě povodí.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj uplatňuje vyjádření vychází
z požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určené k lidské spotřebě,
a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (dále jen Nařízení EP a Rady 1069/2009) a prováděcího
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011, kterým se provádí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES)
č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky
a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (dále jen
Nařízení Komise č. 142/2011). Uplatňuje následující připomínky:
 Podle oznamovaného záměru a související předložené dokumentace bude spalovací zařízení
používat jako vstupní suroviny při své činnosti výhradně kadavery z vlastního velkochovu
prasat a lůžka z poroden (VŽP 2. kategorie).
 Z přiložené dokumentace vyplývá, že spalovací zařízení bude umístěno v areálu chovu prasat
společnosti ZEVOS a.s v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště. Zařízením nebude dotčen
způsob chovu v zemědělském areálu.
 Při provozování zařízení na spalování VŽP musí být dodrženy veškeré požadavky stanovené
Nařízením č. 1069/2009 a Nařízením č. 142/2011.
 Spalovací zařízení nebude určeno pro likvidaci ostatních odpadů z velkochovu prasat.
 Spalovací zařízení musí být podle ustanovení § 39a, odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a podle čl. 24 odst. 1 písm. b) Nařízení č. 1069/2009 schváleno a registrováno.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího
řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Zpopelňovací
zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat k.ú. Kunovice u Uherského
Hradiště“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví.
V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné
zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru ZLK639,
v sekci závěr zjišťovacího řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření
v elektronické podobě.

Dotčené Město Kunovice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední
desce v nejkratším možném termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:
ZEVOS a.s., Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště 1
Městský úřad Kunovice, stavební úřad, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
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ke zveřejnění

