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Rozhodnutí
o vydání změny integrovaného povolení
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 29 odst.
1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
podle ustanovení § 33 písm. a) 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 (dále také
„zákon o integrované prevenci“) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“) rozhodl z moci
úřední, na základě přezkumu integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 18
odst. 3 zákona o integrované prevenci, že integrované povolení čj.: OŽPZ3927/4959/03-Mat ze dne 9. 4. 2004 ve znění pozdějších změn (dále také „integrované
povolení“) vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci právnické osobě
VEPASPOL Olomouc, a.s., Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846 [účastník
řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované
prevenci, dále „provozovatel zařízení“] pro zařízení „Výkrm jatečních prasat Dlouhá
Loučka“ se v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci mění takto:
1) V kapitole „Závazné podmínky provozu zařízení, I. EMISNÍ LIMITY, 1. OVZDUŠÍ,
Podmínky monitoringu“ se přidávají nové podmínky ve znění:
2) „Provozovatel 1 x ročně provede výpočet množství dusíku vyjádřeného jako N
a fosforu vyjádřeného jako P2O5 vyloučeného v trusu pomocí hmotnostní bilance
dusíku a fosforu (podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve stravě,
celkového fosforu a užitkovosti zvířat) nebo bude prováděna analýza trusu se
zaměřením na obsah dusíku a fosforu. Hodnota celkového vyloučeného dusíku
musí být nižší než 13,0 kg vyloučeného N/prostor pro zvíře/rok. Hodnota
celkového vyloučeného fosforu musí být nižší než 5,4 kg vyloučeného
P2O5/prostor pro zvíře/rok. Vyhodnocení bude každoročně zasíláno krajskému
1

úřadu jako součást Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za
sledovaný rok – poprvé za rok 2021.“
3) „Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového
vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu
s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT
MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595
a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších
dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho
doplnění.“
4) „Provozovatel 1 x ročně provede hodnocení prašnosti zařízení v souladu
s BAT 27.a nebo 27.b. Vyhodnocení bude součástí zprávy o plnění podmínek
integrovaného povolení – poprvé za rok 2021.“

Odůvodnění
Krajský úřad po provedení přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení
v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci a v souladu
s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
podle prováděcího rozhodnutí KOMISE EU o závěrech o nejlepších dostupných
technikách „Závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (IRPP)“ (dále jen „přezkum“) pro zařízení
kategorie činností 6.6. b) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající
prostor pro více než 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), dle přílohy č. 1 zákona
o integrované prevenci „Výkrm jatečních prasat Dlouhá Loučka“ provozovatele
VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846,
zahájil dne 6. 1. 2021 z moci úřední podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
se společností provozovatele řízení o vydání změny integrovaného povolení při
nepodstatné změně v provozu zařízení.
Krajský úřad uvádí, že podmínky dle přezkumu je nutné vydat formou rozhodnutí
o změně integrovaného povolení. Jedná se tedy o změnu integrovaného povolení při
nepodstatné změně v provozu zařízení. Krajský úřad tímto rozhodnutím o změně
integrovaného povolení mění integrované povolení (dále také „IP“) vyhotovené pod
čj.: OŽPZ-3927/4959/03-Mat ze dne 9. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.
Krajský úřad v tomto změnovém řízení vymezil okruh účastníků podle správního řádu
s tím, že rozhodnutí z moci úřední podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
nenahrazuje postupy v řízení dle složkových zákonů, ale v tomto případě stanoví
podmínky dle rozhodnutí o závěrech o BAT podle zákona o integrované prevenci.
Nejedná se o povolení provozu zařízení, na základě žádosti, ale rozhodnutí, kde se
stanoví podmínky v souladu s § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Úřad
provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li zveřejněno
rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení
podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Při přezkumu se zohlední všechny nové nebo
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aktualizované závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné pro dané
zařízení, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU od udělení povolení nebo jeho posledního
přezkumu. Úřad na základě provedeného přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění
příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky
integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách a aby
provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat.
Na základě provedeného přezkumu integrovaného povolení tak bylo zjištěno, že došlo
ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek IP. Krajský úřad
na základě přezkumu podle § 19 odst. e) zákona o integrované prevenci byl oprávněn
zahájit dne 6. 1. 2021 z moci úřední řízení o změně integrovaného povolení podle
§ 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci.
Jako podklady v tomto řízení sloužily dokumenty, které byly vyhotoveny v rámci
požadavků přezkumu. Jsou to podklady, se kterými se provozovatel v rámci přezkumu
seznámil nebo je provozovatel v rámci přezkumu zadal ke zpracování a krajskému
úřadu předložil.
Jedná se o tyto podklady:
Zhodnocení provozu se závěry o BAT (předloženo provozovatelem)
Vyjádření CENIA k aplikaci BAT ze dne 3. 12. 2020 (dále jen „Vyjádření CENIA“)
Protokol krajského úřadu Čj.: KUOK 16128/2021 o výsledku přezkumu ze dne
2. 2. 2021
V souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci byl určen
účastníkem správního řízení o předmětné změně integrovaného povolení následující
subjekt:


VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 783 97 Paseka,
IČ: 476 72 846 - účastník dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované
prevenci, účastník dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu

Porovnání zařízení „Výkrm jatečních prasat Dlouhá Loučka“ se Závěry o BAT
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov
drůbeže nebo prasat (IRPP) a stanovení podmínek změny IP dle Vyjádření
CENIA:
Zařízení je provozováno v souladu s nejlepšími dostupnými technikami s výjimkou:
BAT 3, 4 – doložení hodnoty celkového vyloučeného dusíku a fosforu;
– doložení techniky sledování celkového dusíku a fosforu
vyloučených v hnoji, včetně frekvence;
27 – doložení způsobu sledování emisí prachu (včetně frekvence sledování).
BAT 3. Krmení je vícefázové, s vyváženým obsahem dusíku a jsou v něm obsaženy
esenciální aminokyseliny a biotechnologický přípravek snižující emise amoniaku
a pachových látek. Hodnota celkového vyloučeného dusíku nebyla uvedena.
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BAT 4. Krmení je vícefázové, do krmiva je přidávána fytáza nebo anorganické
fosforečnany. Hodnota celkového vyloučeného fosforu nebyla uvedena.
Soulad s BAT stanoven touto změnou IP.
„Provozovatel 1 x ročně provede výpočet množství dusíku vyjádřeného jako N
a fosforu vyjádřeného jako P2O5 vyloučeného v trusu pomocí hmotnostní bilance
dusíku a fosforu (podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve stravě,
celkového fosforu a užitkovosti zvířat) nebo bude prováděna analýza trusu se
zaměřením na obsah dusíku a fosforu. Hodnota celkového vyloučeného dusíku
musí být nižší než 13,0 kg vyloučeného N/prostor pro zvíře/rok. Hodnota
celkového vyloučeného fosforu musí být nižší než 5,4 kg vyloučeného
P2O5/prostor pro zvíře/rok. Vyhodnocení bude každoročně zasíláno krajskému
úřadu jako součást Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za
sledovaný rok – poprvé za rok 2021.“
„Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového
vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu
s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT
MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595
a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších
dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho
doplnění.“
BAT 24. Neuvedena technika sledování celkového dusíku a fosforu vyloučených
v hnoji související s BAT.
BAT 27. Neuvedena technika sledování emisí prachu související s BAT.
Soulad s BAT stanoven touto změnou IP.
„Provozovatel 1 x ročně provede hodnocení prašnosti zařízení v souladu s BAT
27.a nebo 27.b. Vyhodnocení bude součástí zprávy o plnění podmínek
integrovaného povolení – poprvé za rok 2021.“
„Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového
vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu
s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT
MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595
a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších
dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho
doplnění.“
Na základě posouzení platných právních předpisů, na základě provedeného přezkumu
a po zhodnocení předložených podkladů a po přihlédnutí k požadavkům národní
legislativy, bylo rozhodnuto z moci úřední stanovit podmínky IP touto změnou, tak jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
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Vypořádání připomínek uvedených ve vyjádření:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraj se sídlem v Olomouci ze dne
20. 1. 2021 (čj.: KHSOC/01852/2021/OC/HOK) - bez připomínek.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, e-mailem ze
dne 20. 1. 2021 – bez připomínek.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ze dne 3. 12. 2020
(CEN/20.7/2821/2020) - závěrem hodnocení vzhledem k BAT uvádí, že zařízení je
v souladu s nejlepšími dostupnými technikami s výjimkou:
– doložení hodnoty celkového vyloučeného dusíku a fosforu;
– doložení techniky sledování celkového dusíku a fosforu vyloučených
v hnoji, včetně frekvence;
– doložení způsobu sledování emisí prachu (včetně frekvence sledování).
Krajský úřad stanovil touto změnou IP podmínky pro soulad s BAT ve znění:
2) „Provozovatel 1 x ročně provede výpočet množství dusíku vyjádřeného jako N
a fosforu vyjádřeného jako P2O5 vyloučeného v trusu pomocí hmotnostní bilance
dusíku a fosforu (podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve stravě,
celkového fosforu a užitkovosti zvířat) nebo bude prováděna analýza trusu se
zaměřením na obsah dusíku a fosforu. Hodnota celkového vyloučeného dusíku
musí být nižší než 13,0 kg vyloučeného N/prostor pro zvíře/rok. Hodnota
celkového vyloučeného fosforu musí být nižší než 5,4 kg vyloučeného
P2O5/prostor pro zvíře/rok. Vyhodnocení bude každoročně zasíláno krajskému
úřadu jako součást Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za
sledovaný rok – poprvé za rok 2021.“
3) „Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového
vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu
s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT
MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595
a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších
dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho
doplnění.“
4) „Provozovatel 1 x ročně provede hodnocení prašnosti zařízení v souladu
s BAT 27.a nebo 27.b. Vyhodnocení bude součástí zprávy o plnění podmínek
integrovaného povolení – poprvé za rok 2021.“
Integrované povolení čj.: OŽPZ-3927/4959/03-Mat ze dne 9. 4. 2004 ve znění
pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto
rozhodnutí, v ostatních částech zůstává toto povolení beze změn.
Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem správního
poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním u
krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Vojtěch Cvek

Rozdělovník
Účastníci řízení:
 VEPASPOL Olomouc, a.s., Paseka 270, 783 97 Paseka
Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
 ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Na vědomí:
 Obec Dlouhá Loučka
 Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č. 1, 783 91
Uničov
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova
6, 779 11 Olomouc
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru
563/101, 779 00 Olomouc
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