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Žádost o prošetření

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad 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, v platném
znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), obdržel dne 26.7.2018 Žádost o prošetření
dodržování provozního řádu společnosti LIPRA PORK, a.s., se sídlem Štěpánovice 38,
512 63 Rovensko pod Troskami, IČ 46356118 (provozovatele), pro zařízení
„Středisko výkrmu prasat Tišice.“
(dále jen zařízení)
Zejména jde o snižování emisí amoniaku a podmínky zpracování kejdy.

Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., do kategorie 6.6.b): Intenzivní chov
drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 30 kg a má
vydané integrované povolení č.j. 17517/2007/KUSK OŽP/Oh ze dne 19.7.2007 ve znění změn
pozdějších změn (dále jen integrované povolení).
Krajský úřad informuje, že v nejbližších době proběhne v zařízení přezkum zaměřený
na plnění nově vydaných Závěrů o BAT – tedy o nejlepších dostupných technikách.
Nejlepšími dostupnými technikami jsou takové techniky, které zajišťují dosažení vysoké
úrovně ochrany životního prostředí jako celku s ohledem na ekonomické a technologické
podmínky. Jednou s podmínek Závěrů o BAT je i minimální vzdálenost zařízení od obytné
zástavby. Předmětné zařízení je od obce vzdálené 2 km. Minimální vzdálenost pro tak velký
chov je 500 -750 m. Proto lze předpokládat, že zápach, kterým je obec obtěžována, nepochází
ze zařízení, ale z přilehlých polí.
Zařízení neprovádí aplikaci kejdy na pozemky, ale předává ji zemědělcům. Dle sdělení
provozovatele subdodavatelsky rozvážejí kejdu na pozemky, kde zemědělci nemají příslušnou
technologii. Ale protože tato činnost probíhá subdodavatelsky, odpovědnost, kam odvezou
kejdu a jestli bude včas zaorána, je na příslušném zemědělci. Rozvoz kejdy se řídí zákonem
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v platném znění, a vyhláškou č. 377/2013 Sb., o skladování
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a způsobu používání hnojiv, v platném znění. Kontrola dodržování těchto předpisů
je v kompetenci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Vzhledem k závažnosti obtěžování zápachem Vás po provedení přezkumu o plnění Závěrů
BAT budeme informovat, zda zařízení dodržuje technologie ke snižování emisí amoniaku.

otisk úředního razítka
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