*KUPAX00QMF7G*
KUPAX00QMF7G

Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací:
KrÚ 26448/2019/OŽPZ/RY
Spisová značka: SpKrÚ 23656/2019/OŽPZ
Vyřizuje:
Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon:
466026521
E-mail:
tomas.rybarik@pardubickykraj.cz
Datum:

29.03.2019

ZEOS, s.r.o.
Prostřední Lipka 126
561 69 Králíky

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a věcně příslušný orgán
ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (dále jen zákon) rozhodl tak, že podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona

mění rozhodnutí
č. j. KrÚ 63420/2013/OŽPZ/NE ze dne 9. 9. 2013,
vedené ve spise SpKrÚ 54775/2013/OŽPZ/NE, tak, že:
text ve výroku rozhodnutí
na první straně rozhodnutí, znějící:
„…
v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona, provozu, jehož součástí je provozní řád
vyjmenovaného stacionárního zdroje, zařazeného pod bodem 8. Chovy hospodářských zvířat
s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně, dle přílohy č. 2 uvedeného zákona.
Jedná se o provoz stávajícího zemědělského areálu ve středisku chovu skotu Dolní Lipka,
provozovatele ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky, IČ 481 50 754, který je jediným
účastníkem správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zastoupeného
Ing. Františkem Smítalem, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 60112409, na základě
předložené plné moci.
Jako součást žádosti byl předložen dokument pod názvem „PROVOZNÍ ŘÁD stacionárního zdroje
Chov skotu Dolní Lipka“, vypracovaný dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., a obsahující
sedmnáct jednostranně popsaných listů formátu A4, včetně sedmi příloh.
…“
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nahrazuje textem:
„…
podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný
v příloze č. 2 zákona
Středisko chovu skotu Dolní Lipka,

provozovatele

ZEOS, s.r.o.,
Prostřední Lipka 126,
561 69 Králíky,
IČ 481 50 754.

Předmětem povolení je chov hospodářských zvířat, vyjmenovaný podle v přílohy č. 2 zákona pod
kódem 8. Chov hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně – chov
skotu s celkovou roční produkci emisí amoniaku bez snižujících technologií 7,97 tun NH3/rok,
s použitím snižujících technologií se snížením celkově o 1,77 tun NH3/rok, zdroj složený po
modernizaci střediska z těchto chovných zařízení:
o

VKK - Produkční stáj s dojírnou – dřevěná montovaná čtyřřadá stáj s lehacími přistýlanými
boxy a průjezdným krmným stolem s oboustranným krmištěm, určená pro volné boxové ustájení
dojnic a jalovic, využívaná po dobu 7 měsíců v roce, s venkovními výběhy, členěná na stáj, a
čekárnu s dojírnou, s větráním přirozeným způsobem otvory v bočních stěnách se svinovacími
plachtami a hřebenovou štěrbinou ve střeše, s projektovanou kapacitou ustájení 245 ks dojnic a
vysokobřezích jalovic,

o

OMD - Odchovna mladého dobytka – nová stáj pro odchov mladého dobytka ve věku od 3
týdnů do 19 měsíců s prostorem pro ustájení telat mléčné výživy, se sekcí pro ustájení
suchostojných krav, dále krav a vysokobřezích jalovic v období předporodním a v období
porodu, s volným skupinovým a boxovým stelivovým ustájením s větráním přirozeným
způsobem s průjezdnými otvory ve štítových stěnách a protiprůvanovými plachtami a podélnými
elektricky pohyblivými stěnami se svinovacími ventilačními plachtami, s projektovanou
kapacitou ustájení 365 ks jalovic,

o

Porodna – stáj pro telata do 2 měsíců a ustájení vysokobřezích jalovic a dojnic před porodem
s volným kotcovým ustájením s nastýláním na hluboké podestýlce s plochou výběhu v systému
úsporné podestýlky, s větráním přirozeným způsobem okny a vraty, o projektované kapacitě 20
ks dojnic a VBJ

a souvisejících staveb:
 nadzemní skladovací jímky na jímky na faremní odpadní vody s maximální kapacitou 680
m3, novým silážním žlabem s maximální kapacitou 2 300 m3 a skladem krmiv.
Nedílnou součástí tohoto povolení je provozní řád, zpracovaný pro chov hospodářských zvířat.
…“
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a text v podmínkách,
stanovených pro provoz zdroje znečišťování ovzduší
na první straně rozhodnutí, znějící:
„…
1) Chov hospodářských zvířat se bude řídit provozním řádem vyjmenovaného zdroje,
vypracovaným pro uvedené středisko, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2) Případné změny v technologii chovu hospodářských zvířat, např. navýšení kapacity zvířat,
rekonstrukce stájí, změna snižujících technologií budou odsouhlaseny krajským úřadem
(aktualizace provozního řádu).
3) V případě, že dojde ke změně podmínek v provozování zdroje nebo jiné závažné změně,
provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu do 60 dnů od data vzniku změn a
předloží návrh ke schválení krajskému úřadu.
…“
nahrazuje textem:
„…
Povolení se vydává za těchto podmínek:
 provozovatel povede provozní evidenci a bude oznamovat změny podmínek provozování
zdroje s dopadem na ochranu ovzduší (m. j. zahájení a trvalé ukončení provozu) příslušným
orgánům ochrany ovzduší do 15 dnů od vzniku těchto skutečností,
 provozovatel bude při provozu chovu hospodářských zvířat dodržovat podmínky, uvedené
v aktualizovaném provozním řádu, dokumentu s názvem: „PROVOZNÍ ŘÁD stacionárního
zdroje - Chov skotu Dolní Lipka, zpracováno dle přílohy č. 12 vyhlášky č.415/2012 Sb.,
majitel a provozovatel ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky“, vypracovaném
v březnu 2019 ing. Františkem Smítalem, AK okresu Ústí nad Orlicí a schváleným ing.
Petrem Tomaško, jednatelem společnosti ZEOS, s.r.o.
 nastanou-li změny v provozu zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdroje na
znečišťování ovzduší, provozovatel předloží návrh aktualizovaného provozního řádu na
Krajský úřad Pardubického kraje, nejpozději do 60 - ti dnů od data jejich vzniku, a to jako
součást žádosti o vydání změny povolení provozu podle § 13 odst. 2 zákona.
…“,
a zároveň r u š í
provozní řád - přílohu rozhodnutí č. j. KrÚ 63420/2013/OŽPZ/NE ze dne 9. 9. 2013, vedeného
ve spise SpKrÚ 54775/2013/OŽPZ/NE a nahrazuje ho aktualizovaným provozním řádem,
přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Ostatní části povolení provozu zdroje znečišťování
ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 8. Chov hospodářských zvířat
s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně
provozovatele

provozovna:

ZEOS, s.r.o.,
Prostřední Lipka 126,
561 69 Králíky,
IČ 481 50 754,
Středisko chovu skotu Dolní Lipka,
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uvedené v rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 63420/2013/OŽPZ/NE ze dne
9. 9. 2013, vedeného ve spise SpKrÚ 54775/2013/OŽPZ/NE zůstávají v platnosti beze změny.
Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost ZEOS,
s.r.o. se sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky.

Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 19. 3. 2019 žádost provozovatele společnosti
ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky, podanou ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2
zákona, týkající se změny podmínek stávajícího povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona pro chov hospodářských zvířat, provozovaný ve středisku chovu skotu Dolní Lipka. Jedná
se o změnu podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ
63420/2013/OŽPZ/NE ze dne 9. 9. 2013, vedené ve spise SpKrÚ 54775/2013/OŽPZ/NE.
V rámci modernizace střediska chovu skotu došlo k výstavbě nové stáje OMD a zvýšení
celkoví kapacity ustájení na středisku, zrušení ustájení v původní stáji OMD a k její přestavbě na
sklad krmiv, dále k zastřešení výběhu stáje „Porodna“, k výstavbě nového silážního žlabu a zrušení
ustájení pro telata u stávající produkční stáje.
Modernizace podmínek chovu skotu podle současných požadavků „welfare“ ve středisku
chovu skotu v Dolní Lipce, spočívala ve vybudování nové odchovny jalovic, provozně navazující na
stávající produkční stáj a v dostavbě nového silážního žlabu. V souvislosti se stavbou nové
odchovny jalovic bylo u stávající stelivové produkční stáje pro dojnice včetně sekce pro jalovice, pro
zlepšení komfortu ustájení počítáno se snížením kapacity zvířat ustajovacích míst. Výstavbou
moderní stlané odchovny jalovic dochází rovněž k zrušení individuálních bud pro mléčná telata,
situovaných podél stávající dojírny. Pro ustájení telat a jalovic ve věku od 3 týdnů do 19 měsíců,
suchostojných krav v předporodním období a vysokobřezích jalovic je vybudována nová stelivová
stáj. Součástí stáje s třířadým uspořádáním boxových nastýlaných loží jsou rovněž nastýlané
skupinové kotce s lehárnami a boxy pro telata v období mléčné výživy. Dokončením odchovny
jalovic se celkový počet ustajovacích míst zvýšil ze stávajících 454 ks skotu na současných 245 +
365 + 20 ks skotu.
Farma chovu skotu Dolní Lipka po provedené modernizaci nadále patří do zdrojů,
vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční
emisí amoniaku nad 5 tun včetně.
Žadatel k žádosti předložil aktualizovaný provozní řád, vypracovaný na základě osnovy
stanovené přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. v březnu 2019 ing. Františkem Smítalem, AK
okresu Ústí nad Orlicí a schválený ing. Petrem Tomaško, jednatelem společnosti ZEOS, s.r.o.
Technologie ustájení skotu, nakládání s hnojem a snižující technologie jsou popsány
v provozním řádu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. V souladu s Metodickým pokynem
odboru MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona, jsou v uvedeném středisku
uplatňovány technologie snižující emise amoniaku tj. pravidelný denní úklid hnoje na venkovní
plochu mimo areál farmy a ponechání v klidu. Na základě předložených dokladů lze konstatovat, že
pro snížení produkce pachových látek při dodržování zásad správného provozu vytváří tato
technologie ustájení hospodářských zvířat příznivé předpoklady. Ke zdroji znečišťování náleží i
plochy a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku a
pachových látek pocházejícími z provozu zdroje - předpokladem pro minimalizaci pachové zátěže
při aplikaci statkových hnojiv na pozemky je bezodkladné zapravení statkových hnojiv do půdy po
aplikaci na zemědělské pozemky a dodržování ustanovení dalších zvláštních předpisů (např. zákon
č.156/1998 Sb., o hnojivech, v platném znění). K žádosti byl rovněž doložen odborný posudek,
vypracovaný ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, držitelem osvědčení o autorizaci
k zpracování odborných posudků, vydané MŽP rozhodnutím č. j. 1653/820/09/IB ze dne 24. 6.
2009.
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K žádosti byl doložen doklad o výsledku posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (zákona EIA) a změna povolení provozu
zdroje není v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, který je
součástí opatření obecné povahy čj. 34566/ENV/16 vydaného Ministerstvem životního prostředí
dne 23. 5. 2016. Chovy hospodářských zvířat jako vyjmenované zdroje nemají stanoven specifický
emisní limit pro amoniak, ale jsou jim stanoveny technické podmínky provozu zahrnuté v provozním
řádu, a to v závislosti na povaze provozu. Opatření ke snížení amoniaku uvedená v provozním řádu
tyto podmínky splňují.
Po posouzení předložené žádosti a provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje,
Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Jediným
účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 správního řádu je společnost ZEOS, s.r.o. se sídlem
Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky.
Poučení účastníků
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI. se
sídlem Resslova ulice 1229, 500 02 Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává ve dvojím
vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
otisk úředního razítka
Ing. Jana Hroudová
v zastoupení

Příloha
Včetně provozního řádu obdrží:
ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky
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