SCHROM FARMS spol. s.r.o. – Farma Bílov
Integrované povolení čj. MSK 201837/2006 ze dne 11. 6. 2007, ve znění pozdějších změn

V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud
vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní
charakter a není závazný.
Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 201837/2006 ze dne 11.6.2017,
ve znění pozdějších změn:
změna č.
1.
2.
3.

čj.
MSK 74630/2010
MSK 4615/2015
MSK 60254/2018

ze dne
29.6.2010
3.2.2015
18.4.2018

nabytí právní moci
20.7.2010
24.2.2015
18.4.2018

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 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, po provedení správního řízení podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnické osobě SCHROM FARMS spol. s r.o. sídlem 742 91 Velké Albrechtice č. p. 327, IČ: 6230165
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává
integrované povolení
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.
Identifikační údaje zařízení :
Název:

Farma Bílov

Provozovatel:

SCHROM FARMS spol. s r.o. sídlem 742 91 Velké Albrechtice č. p. 327, IČ:
6230165

Kategorie průmyslových
6.6 b) zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než činností dle
přílohy č.1
2000 ks prasat na porážku (nad 30 kg).
zákona o integrované prevenci

Umístění:

Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Moravskoslezský
Bílov
Bílov

1/7

SCHROM FARMS spol. s r.o. – Farma Bílov
Integrované povolení čj. MSK 201837/2006 ze dne 11. 6. 2007, ve znění pozdějších změn

I.
Popis zařízení a s ním přímo spojených činností :
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci
Chov prasat – Projektovaná kapacita je 3 960 ks prasat na výkrm ve 3 halách (haly č. 3, 4, 5). Každá hala
je rozdělena na 4 sekce. Každá sekce má projektovanou kapacitu pro 330 ks prasat.V zařízení je bezstelivové
skupinové ustájení na částečně roštových podlahách s plastovými rošty. V uzavřeném chovu prasat je
využíván řízený mokrý způsob krmení. Napájení zvířat je zajištěno z vodovodní sítě. Ventilace je zajištěna
pomocí přisávacích klapek v podélných stěnách a odsávacích ventilátorů ve stropech a bočních stěnách.
V halách je instalováno 16 stropních a 20 bočních ventilátorů. Regulace je řízena čipy umístěnými ve
stájích podle nastavení požadované teploty. Haly výkrmu jsou vytápěny pouze v zimních měsících mobilními
plynovými přímotopy. Jednotlivé haly jsou osvětleny zářivkovými svítidly. Kejda je prošlapávána prasaty
do podroštových kanálů a odtud samovolně odtéká do skladovacích jímek. V každé hale jsou čtyři
podroštové kanály. Centrální kanál vedoucí napříč halami odvádí kejdu do železobetonových jímek. Po
vyskladnění hal se provádí mytí tlakovou vodou. Po vyschnutí se provádí dezinfekce odbornou firmou.
Deratizace je také prováděna odbornou firmou. Uhynulá zvířata jsou za dodržení základních hygienických
předpisů a za použití základních ochranných pomůcek pravidelně a v co nekratší době po úhynu odklízena do
kafilerního boxu. Odvoz kadáverů je zajištěn asanační službou.
Chov je ukončen.

Stacionární zdroj, uvedený pod kódem 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5
t včetně, dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“).
b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Chov prasnic – Prasnice jsou ustájeny v hale č. 1, v části haly č. 2. Projektovaná kapacita je pro 456 ks
prasnic. Hala č. 1 je rozdělena do 12 sekcí s projektovanou kapacitou 200 ks prasnic, hala č. 2 má celkem 12
sekcí z čehož pro prasnice je určeno 6 sekcí s projektovanou kapacitou 256 ks prasnic. Na porodnách
probíhá turnusový odchov selat do cca 30 dní. Prasnice jsou po odstavu selat vráceny zpět do nalévárny a
selata jsou přesunuta do sekcí předvýkrmu. Ustájení prasnic je bezstelivové na částečně roštových
podlahách, individuální nebo skupinové. Krmení je mokré, napáječky jsou kolíkové, ventilace automatická.
Selatům je topeno elektrickými podlážkami nebo mobilními plynovými přímotopy.
Chov je ukončen.
Odchov selat – předvýkrm – Je umístěn v hale č. 2, projektovaná kapacita 960 ks. Ustájení je
na částečně roštových podlahách, skupinové. Krmení je suchými krmnými směsmi, napáječky
jsou kolíkové, ventilace automatická, vytápění je elektrickými podlážkami nebo plynovými přímotopy.

Chov je ukončen.

Náhradní zdroj elektrické energie – Jedná se o zděnou budovu, ve které je umístěn dieselagregát. Je
instalován pístový spalovací motor typu 6 S 160 PN o výkonu 100 kVA. Palivem je motorová nafta.
Míchárny krmiv – Slouží k míchání krmné směsi s vodou. Jsou umístěny v hale č. 2.
Kafilerní box – Samostatná zděná budova, slouží pro krátkodobé uložení uhynulých zvířat.
Plynové přímotopy – 120 ks přímotopů o jednotlivém výkonu 12 kW, jeden přímotop o výkonu 14 kW a
jeden přímotop o výkonu 30 kW.
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Kejdové hospodářství – Kejda z hal č. 1 a č. 2 je odváděna podroštovými kanály do jímky mezi halami č.
2 a 3, ze které je vyvážena nebo přepouštěna do podroštového kanálu haly č. 3. Kejda z hal č. 3, 4, 5 odtéká
podroštovými kanály do centrálního kanálu a z něj do kejdové jímky umístěné u haly č. 5. Dvě zemní nekryté
jímky mají kapacitu 372 m3 a 1380 m3. Kapacita podroštových kanálů je 2 500 m3. Kejda je průběžně
odvážena odběratelem k dalšímu zpracování jako hnojivo.
Administrativní budova – V budově se nachází kanceláře a hygienická smyčka.

c) Přímo spojené činnosti
Nejsou.
II.

Krajský úřad stanovuje právnické osobě SCHROM FARMS spol. s r.o. sídlem 742 91 Velké Albrechtice č. p.
327, IČ: 6230165, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona
o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,
a to :

1.

Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci

1.1. Ovzduší
Nejsou stanoveny.
1.2. Voda
Nejsou stanoveny.
1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření
Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví
člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném
ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky §
15 a zákona o integrované prevenci
2.1. Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části předložit krajskému úřadu plán
postupu jeho ukončení.
2.2. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události
bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.
2.3. Podmínky k ukončení provozu zařízení:
•

Postup ukončení provozu bude prováděn v souladu s § 15a zákona o integrované prevenci.

•

Provozovatel zařízení oznámí zahájení a ukončení demoličních prací na krajský úřad.
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•

Veškeré odpady vznikající během demolice budou tříděny, evidovány a likvidovány v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů. Provozovatel zařízení předloží do dvou měsíců od ukončení demoličních prací na krajský
úřad soupis odpadů, jejich kategorizaci, množství a doklady o předání těchto odpadů (tzn. konečné
zařízení).

•

Odpady z demolice, případně materiály z demolice, je možno využívat v místě k terénním úpravám
nebo na jiných místech pouze, pokud budou granulometricky upravené a budou splňovat podmínky
stanovené v příloze č. 10, tabulkách č. 10.1. a 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doklady
o ověření vlastností odpadů z demolic, využitých v místě na terénní úpravy nebo na jiných místech,
budou předloženy v souladu s kapitolou 11 integrovaného povolení.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního
při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

prostředí

3.1 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:
02 01 08*

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

12 01 99*

Odpady jinak blíže neurčené (smetky z dílen obsahující nebezpečné
látky)

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 05 03*

Kaly z lapáků nečistot

13 05 07*

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

14 06 03*

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

15 01 01 O/N

Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

15 01 02 O/N

Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

15 01 04 O/N

Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

15 01 07 O/N

Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

15 02 02*

Absorpční činidla filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Olejové filtry
Brzdové kapaliny

16 01 07*
16 01 13*
16 02 11*

16 02 13*
16 06 01*

Vyřazená
zařízení
obsahující
chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16
02 09 až 16 02 12
Olověné akumulátory
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18 02 01*
18 02 02*
18 02 05*
18 02 08*
20 01 21*

Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých
druhů, případně i přeprava a doprava těchto odpadů.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu
ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod,
4.1. Provozovatel zařízení bude využívat referenční snižující technologie vedoucí ke snížení emisí amoniaku
v chovu, a to minimálně o 20 % pomocí ověřených biotechnických přípravků a o 20 % pomocí částečně
roštové podlahy. Údaje o použitém přípravku, jeho dávkování a garance snížení budou uloženy u vedoucího
zařízení. Tyto údaje budou archivovány po dobu 5 let.
4.2. Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s dokumenty uvedenými v části
III. kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí.
4.3. Provozovatel zařízení při spuštění provozu provede zakrytí jímek na kejdu.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku
zařízení
Nejsou stanoveny.
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
Nejsou stanoveny.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
Opatření pro předcházení haváriím řešit v souladu s provozním řádem a havarijním plánem schválenými
v části III. kapitole A) výroku tohoto rozhodnutí.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného
provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví
člověka
V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat v souladu s
provozním řádem a havarijním plánem schválenými v části III. kapitole A) výroku tohoto rozhodnutí.
9.

Způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí
9.1. Provádět zkoušky těsnosti jímek na odpadní splaškové vody a kejdu v intervalech 1 x za 5 let
odborně způsobilou osobou, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů. První zkoušky budou provedeny v roce 2015. Výsledek zkoušek bude předkládán krajskému
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úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení dle bodu
11.1.

10.

Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku
Opatření nejsou uložena.

11.

Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti
předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením
Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní
rok zasílána krajskému úřadu, vždy k 1.5. následujícího kalendářního roku.

12.

Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů
na životní prostředí
Nejsou stanoveny.

13.

Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví
Nejsou stanoveny.

III.

A. Tímto rozhodnutím se v souladu § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
1)

ukládá plnění:
a) provozního řádu „Provozní řád, SCHROM FARMS spol. s.r.o., farma Bílov, chov prasat“ z hlediska
ochrany ovzduší, přiděleno č. 4615/2015/I.,
b) havarijního plánu „Havarijní plán SCHROM FARMS spol. s r.o., farma Bílov, Chov prasat“ z hlediska
zákona o vodách, přiděleno č. 4615/2015/II.,

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné
rozhodnutí
Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č.j. ŽP/34811-06/2472006/mr ze dne 7.9.2006, o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, podle § 16 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6/7

SCHROM FARMS spol. s r.o. – Farma Bílov
Integrované povolení čj. MSK 201837/2006 ze dne 11. 6. 2007, ve znění pozdějších změn

C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření
a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů

1) „souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
3) povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (dále „zákon o ochraně ovzduší“),
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