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R O Z HO DN U TÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst.
1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákon“), v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona
mění rozhodnutí
o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona (dále jen
„zdrojů“) umístěných ve středisku Pohled na adrese sídla provozovatele:
AGRO Liboměřice a.s.,
Pohled 26,
538 21 Mladoňovice,
IČ: 259 23 111,
vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona pod čj. KrÚ 81203/2013/OŽPZ/NE dne 25. 11.
2013, následovně:
Následující text rozhodnutí se zrušuje:
„… 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 zákona, pro středisko Pohled a provozu vyjmenovaného stacionárního spalovacího zdroje,
soubor dvou kotlů typ ARK 630 VIHORLAT na hnědé uhlí, každý o jmenovitém tepelném příkonu
0,880MW, zařazené dle bodu 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
od 0,3 MW do 5 MW včetně, přílohy č. 2 zákona. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotelny je 1,760
MW.
Jedná se o provoz stávajícího zemědělského areálu, střediska Pohled – chov skotu a prasat,
provozovatele AGRO Liboměřice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoňovice, IČ 259 23 111, který je
jediným účastníkem správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,
zastoupeného Ing. Radkem Píšou, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ 288 56 139, na
základě předložené plné moci.
Jako součást žádosti byl předložen dokument pod názvem „Provozní řád pro vyjmenovaný
stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší“, obsahující
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dvacetčtyři jednostranně popsaných listů formátu A4, bez příloh. Provozní řád je vypracován
v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Toto povolení se vydává za splnění následujících podmínek :
1) Chov hospodářských zvířat se bude řídit provozním řádem vyjmenovaného zdroje,
vypracovaným pro uvedenou farmu a 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.
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 spolu s žádostí o změnu povolení provozu, krajskému úřadu.
4) Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat spalovací stacionární zdroje v souladu
s technickými podmínkami zařízení a provádět výrobcem předepsané, pravidelné servisní
seřizování zařízení, v intervalech předepsaných výrobcem, doklady o těchto kontrolách budou
zakládány jako součást provozní evidence, vedené v rozsahu požadavků vyhl. MŽP č. 415/2012.
5) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší pro znečišťující látky TZL, CO a NO x,
jednorázovým autorizovaným měřením emisí 1 x za 3 kalendářní roky v případě kotle K1. U kotle
K2 nebude autorizované měření emisí prováděno, protože se jedná o záložní zdroj. U záložního
zdroje bude úroveň znečišťování ovzduší zjišťována výpočtem.
6) Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí č.j. KrÚ 74175/2013/OŽPZ/NE ze dne 23. 10. 2013.“
a nahrazuje se tímto zněním:
„…, provozovateli: AGRO Liboměřice a.s.,
Pohled 26,
538 21 Mladoňovice,
IČ: 259 23 111,
k provozu stacionárních zdrojů (dále jen „zdrojů“) vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod
kódy:
- 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně.
Středisko Pohled – chov skotu a prasat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku 13,839 t bez
snižujících technologií (7,132 t s použitím snižujících technologií).
- 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do
5 MW včetně.
Kotel typ ARK 630 VIHORLAT spalující hnědé uhlí o jmenovitém tepelném příkonu 0,880 MW
vybaven cyklónovým odlučovačem. Odpadní vzdušnina je dále vedena do komínového tělesa
o výšce koruny nad okolním terénem 31 m.
Toto povolení se vydává za splnění následujících podmínek:
1) Chov hospodářských zvířat se bude řídit provozním řádem, který je nedílnou součástí povolení
provozu zdroje.
2) V případě, že dojde ke změně podmínek v provozování zdroje vyjmenovaného pod kódem 8
v příloze č. 2 k zákonu nebo jiné okolnosti dotýkající se vlivu zdroje na znečišťování ovzduší,
provozovatel předloží návrh změny provozního řádu na Krajský úřad Pardubického kraje,
nejpozději do 60 dnů od data jejich vzniku, a to jako součást žádosti o změnu povolení provozu.
Náležitosti žádosti jsou stanoveny v příloze č. 7 zákona.
3) Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat spalovací stacionární zdroj v souladu
s technickými podmínkami zařízení stanovenými výrobcem a provádět jeho výrobcem
předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách budou
zakládány jako součást provozní evidence.
4) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým autorizovaným měřením
emisí TZL, CO a NOx (dále jen „tuhé znečišťující látky“, „oxid uhelnatý“ a „oxid dusnatý a dusičitý
vyjádřený jako oxid dusičitý“) jedenkrát za 3 kalendářní roky, podle § 3 odst. 3 písmena b) bodu 1
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“)
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5) Provozovatel dodrží specifické emisní limity uvedené v části II přílohy č. 2 vyhlášky.
6) Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za
předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“).
7) Provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, a to do 15 dnů od vzniku
těchto skutečností, České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Hradec Králové,
a Krajskému úřadu Pardubického kraje.“
Rozhodnutí čj. KrÚ 74175/2013/OŽPZ/NE ze dne 23. 10. 2013 se zrušuje.
Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je provozní řád zdroje vyjmenovaného pod kódem
8 v příloze č. 2 k zákonu nazvaný „AGRO Liboměřice a.s., středisko Pohled, chov skotu a prasat“
vypracovaný 22. 10. 2013, arch. č. SMLZ-0228-08-2013.“
Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost
AGRO Liboměřice a.s., se sídlem Pohled 26, 538 21 Mladoňovice, s přiděleným IČ: 259 23 111.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad obdržel dne 25. 3. 2019 od provozovatele AGRO Liboměřice a.s., se sídlem Pohled 26,
538 21 Mladoňovice, s přiděleným IČ: 259 23 111, zastoupeného na základě plné moci Ing. Radkem
Píšou, se sídlem Konečná 2770, 530 02 Pardubice, s přiděleným IČ: 601 37 983, žádost o změnu
rozhodnutí o povolení provozu zdrojů vydaného pod čj. KrÚ 81203/2013/OŽPZ/NE dne 25. 11. 2013.
Předmětem žádosti je ohlášení ukončení provozu kotle ARK 630 Vihorlat označovaného K2,
spalujícího hnědé uhlí, který byl doposud veden jako záložní zdroj. Ve středisku Pohled bude již
provozován pouze 1 kotel uvedeného typu, označovaný jako K1. Celkový tepelný příkon kotelny bude
činit 0,880 MW.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
Provozovatelem ohlášené změny nevedou k navýšení projektované kapacity zdrojů, ani ke zvýšení
množství emisí. Dle ohlášení souhrnné provozní evidence podané prostřednictvím Ing. Radka Píši
dne 28. 1. 2019 do ISPOP vykázal kotel K1 při autorizovaném měření tyto hodnoty hmotnostních
koncentrací emisí znečišťujících látek: TZL 52 mg/m3, NOx 158 mg/m3 a CO 292 mg/m3. Tyto hodnoty
jsou v souladu s platnými emisními limity stanovenými v tabulce 2.1.2 v části II přílohy č. 2 vyhlášky.
Krajský úřad vyhověl provozovateli v jeho žádosti. Dále po zrevidování obsahu stávajícího povolení
provedl změny spočívající v následujících opatřeních:
- Úprava charakteristiky zdrojů plynoucí z žádosti provozovatele a popisu uvedeném ve stávajícím
platném provoznímu řádu.
- Původní podmínky provozu č. 1, 3, 4 a 5 zůstávají nadále v platnosti, pouze došlo k jejich formální
úpravě respektující novou koncepci rozhodnutí a provozovatelem ohlášenou změnu v provozu.
U těchto podmínek dále došlo ke změně jejich číselného označení na č. 1 až 4.
- Původní podmínka provozu č. 2, která zní: „Případné změny v technologii chovu hospodářských
zvířat, např. navýšení kapacity zvířat, rekonstrukce stájí, změna snižujících technologií budou
odsouhlaseny krajským úřadem.“, se zrušuje. Uvedení této podmínky je již nadbytečné. Charakter
provozu musí i bez uvedení této podmínky odpovídat skutečnostem uvedeným v povolení.
V opačném případě by provozovatel neplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 17 odst. 3 písm.
a) zákona a neprovozoval zdroj v souladu s povolením provozu.
- Původní podmínka provozu č. 6 nebude již uvedena v odstavci definujícím podmínky provozu, ale
zůstává součástí výrokové části rozhodnutí o povolení provozu zdroje.
Nově byly doplněny tyto podmínky:
- Podmínka č. 5 plynoucí z ustanovení § 12 odst. 4 písm. a) zákona stanovující u spalovacího zdroje
povinnost plnit emisní limity stanovené v části II přílohy č. 2 vyhlášky.
- Podmínka č. 6 plynoucí z ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona o nutnosti vést provozní evidenci a
ohlašovat souhrnnou provozní evidenci prostřednictvím ISPOP.
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- Podmínka č. 7 specifikuje konkrétní povinnost plynoucí z obecného ustanovení § 17 odst. 1 písm.
d) zákona ohlásit Krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí zahájení/ukončení provozu
zdroje.
Změna povolení provozu zdrojů 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.
Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost
AGRO Liboměřice a.s., se sídlem Pohled 26, 538 21 Mladoňovice, s přiděleným IČ: 259 23 111.
POUČENÍ ÚČ ASTNÍ K A
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního
řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR,
odboru výkonu státní správy VI se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice.
V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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.

otisk úředního razítka
Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životní prostředí a zemědělství
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