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Technické služby Hlinsko, s.r.o.
Srnská 382
PSČ 539 01

21.05.2018

Krajský úřad Pardubického kraje vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19a odst. 7 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, úplné znění výrokové části

ROZHODNUTÍ
čj.: OŽPZ/11434/03/PP ze dne 15. 10. 2004, ve znění rozhodnutí o změně č. 1 pod č. j.: 183/2006/OŽPZ/PP ze dne 10. 8. 2006, ve znění rozhodnutí o změně č. 2 pod č. j.: KrÚ
78946/2012/OŽPZ/CH, ze dne 17. 12. 2012, ve znění rozhodnutí o změně č. 3 pod č. j KrÚ
9498/2014/OŽPZ/CH, ze dne 7. 2. 2014, ve znění rozhodnutí o 4. změně pod č. j.: KrÚ
30815/2014/OŽPZ/CH, ze dne 12. 5. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 5 pod č. j.: KrÚ
34214/2015/OŽPZ/CH ze dne 27. 5. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 6 pod č. j.: KrÚ
25317/2016/OŽPZ/CH ze dne 7. 4. 2016, ve znění rozhodnutí o změně č. 7 pod č. j.: KrÚ
56795/2016/OŽPZ/CH ze dne 2. 8. 2016, ve znění rozhodnutí o změně č. 8 pod č. j.: KrÚ
31444/2018/OŽPZ/CH ze dne 26. 4. 2018:
Krajský úřad Pardubického 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 (zákon o integrované prevenci),
v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 13 zákona
o integrované prevenci
integrované povolení
žadateli – provozovateli Technické služby Hlinsko, s.r.o., se sídlem Hlinsko, Srnská 382, PSČ 539
01, s přiděleným IČ: 25951611,
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k provozu zařízení „Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 Hlinsko – Srní“ kategorie 5.4.,
podle přílohy č. 1 zákona.

Umístění zařízení:

kraj:
obec:

Pardubický
Hlinsko

Katastrální území

Čísla parcel
370/4, 370/15, 373, 374/2, 381/5, 381/7, 405/5, 405/7, 405/8, 405/9,
Hlinsko v Čechách
405/21, 405/25, 405/35, 405/37, 405/38, 408/4, 409/3, 413/3, 2569/2,
st. 3601, st. 3638

Popis zařízení
a) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:
Areál skládky je situován ve správním území obce Hlinsko a nachází se cca 1 km severozápadně
od města Hlinsko na mírně svažitém pozemku, který byl do doby výstavby skládky obhospodařován
jako louka. Zařízení slouží pro ukládání odpadů kategorie S-OO a zejména komunálních odpadů
z lokality města Hlinska a svozové oblasti provozovatele skládky.
- Kategorie podle přílohy č. 1, bodu 5.4. zákona o integrované prevenci v platném znění:
Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t,
s výjimkou skládek inertního materiálu.
- Skládka skupiny S - ostatní odpad, podskupina S-OO3 - skládka nebo sektory skládky určené pro
ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických
biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu,
a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 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. Na skládku mohou být přijaty pouze odpady, jejichž
vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo IIa, uvedené
v příloze č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
- zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy
č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.
- vyjmenovaný stacionární zdroj – 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo
mají celkovou kapacitu větší 25 000 t dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- celková kapacita skládky je 422 785 m3
- volná kapacita skládky k 1/2018 – 216 019 m3
- plánovaná kapacita skládky – 216 019 m3
Kapacita skládky:
Název

1. etapa
2. etapa
3. etapa
Celkem

Objemová
kapacita (m3)

Max. kóta
zaplnění
m.n.m. (Bpv)
629,50
632,50
634,00

95 001
105 680
222 104
422 785

b) Přímo spojené činnosti:
Hrubé terénní úpravy
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Těsnění skládky
Vnitřní drenážní systém
Odplyňovací systém
Jímka na výluhové vody: betonová jímka o objemu 877 m3.
Vozovky a zpevněné plochy
Oplocení
Potrubí pro zpětný rozliv výluhové vody
Provozní budova
Přístřešek pro mechanizmy
Vnější záchytný příkop
Plechová hala
Plocha pro sběr dřevní hmoty
Přečerpávací kanalizace odpadních vod a vodovod užitkové vody
- organizační zajištění provozu skládky
- technologie skládkování a kompostování
- způsob rekultivace
- posouzení odpadu
- příjem a vedení evidence odpadu
- nakládání se skládkovým plynem
- monitoring
- kontrola provozu zařízení
- povinnosti obsluhy zařízení
- způsob provozování vodohospodářských zařízení
- údržba a opravy zařízení
- nakládání s vlastními O i N odpady
- opatření k omezení negativních vlivů skládky
- opatření pro případ havárie
Kompostárna Hlinsko
- kapacita kompostárny:
- roční projektovaná kapacita zařízení – 3 500 t/rok,
- roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení – 3 500 t/rok,
- projektovaná denní zpracovatelská kapacita zařízení - 75 t/den,
- maximální okamžitá kapacita zařízení – 1 200 t.
- technologie kompostování - aerobní fermentace, kompostovací krechty
s provzdušňováním, překopávání
- zařízení k využívání odpadu – kódy R3, R11, N13
- vyjmenovaný stacionární zdroj – 2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 t na jednu zakládku nebo větší než 150 t
zpracovaného odpadu ročně dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Plochu kompostárny tvoří tři typy zpevněných ploch - vodohospodářsky zabezpečené plochy pro
vlastní proces kompostování vč. uložení hotového produktu a zpevněná plocha pro uložení
hotového produktu před jeho vyskladněním. Vyskladněný produkt, kompost vyhovující jakosti bude
skladován před využitím na pozemku parcelní č. 374/2.
Vodohospodářsky zabezpečená plocha o rozměrech 30 x 20 m, tj. 600 m2 je vyspádována směrem
k záchytnému betonovému žlabu, který odvádí znečištěné srážkové vody z plochy kompostárny.
Betonový žlab je zaústěn do záchytné podzemní jímky. Ve zpevněné ploše jsou osazeny
provětrávací kanálky z betonových trub s tryskami, které slouží k provzdušňování založených
kompostovacích krechtů. Na ploše jsou umístěny třikompostovací krechty rozměru cca 6,4 x 15,0 m
a výšce cca 2,5 m. Krechty jsou na čelní straně opřeny o betonovou zeď ze šalovacích tvárnic.
Zpevněná plocha pro skladování kompostu o rozměrech 30x20 m, tj. 600 m2, je vyspádovaná
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směrem k záchytnému betonovému žlabu, který bude odvádět srážkové vody z plochy. Betonový
žlab bude zaústěn do vsakovací podzemní jímky.
Zpevněná manipulační asfaltová plocha o výměře 997,5 m2 pro zpracování a uložení biologicky
rozložitelného odpadu. Plocha je vodohospodářsky zabezpečená a ústí do nepropustné
přečerpávací jímky na odpadní vody o kapacitě 9,5 m3.
Součástí kompostárny je obytný kontejner pro obsluhu. Strojové vybavení zahrnuje čelní kolový
nakladač, míchací vůz, síto, štěpkovač a překopávač kompostu.

1. Závazné podmínky provozu:
Krajský úřad podle § 13 odst. 3 písm. d) a v souladu s § 13 odst. 4 zákona o integrované
prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených
činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:
Emisní limity:
1.Ovzduší
Emisní limity nejsou stanoveny.
2. Voda
Nebyly stanoveny.
3. Hluk
Emisní limity nejsou stanoveny.
4. Vibrace
Emise vibrací nejsou relevantní.
5. Neionizující záření
Emise neionizujícího záření nejsou relevantní.
b) 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 § 15a:
1) Rekultivace tělesa skládky bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do
jednotlivých sekcí. Celková rekultivace skládky bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení
skládkování.
2) Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce
nebo její části jsou:
- úprava tvaru tělesa skládky,
- překrytí povrchu vyrovnávací vrstvou z odpadu k TZS nebo jiného vhodného materiálu,
- provozování uzavřené skládky včetně monitorování.
3) Rekultivaci provádět dle schválené projektové dokumentace a v souladu s ČSN 83 80 35
v aktuálním znění.
4) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací a kontrolní jímky, monitorovací
vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) udržovat i po uzavření skládky v činnosti minimálně
po dobu určenou ve schváleném provozním řádu uzavřené skládky.
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5) Po ukončení provozu skládky zabezpečit její uzavření, rekultivaci, následnou péči a zamezit
negativnímu vlivu skládky na ŽP. Tyto činnosti zajistit z vlastních prostředků a prostředků finanční
rezervy nejméně po dobu 30 let.
c) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají:
1) Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává souhlas k provozování zařízení
k odstraňování odpadů – skládka Hlinsko – Srní (CZE00449) a s jeho provozním řádem
„PROVOZNÍM ŘÁDEM ZAŘÍZENÍ NA ODSTAŇOVÁNÍ ODPADŮ ŘÍZENÉ SKLÁDKY ODPADŮ
SKUPINY S-OO3 HLINSKO-SRNÍ“ za této podmínky:
a) V zařízení bude nakládáno pouze s následujícími druhy odpadů:
Tabulka č. 1: Odpady ukládané na skládku S-OO3:
Kód druhu
Název druhu odpadu
odpadu
01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod
01 04 11
číslem 01 04 07
01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod
čísly 01 0407 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01
01 04 13
04 07
01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05
01 05 07
05 a 0105 06
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01
01 05 08
05 05 a 01 05 06
02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 07
02 03 02
02 03 03
02 04 01
02 06 02
02 07 03
03 01 01
03 01 05
03 03 01
03 03 10
04 01 02
04 01 09
04 02 09

Odpady z lesnictví
Odpady konzervačních činidel
Odpady z extrakce rozpouštědly
Zemina z čištění a praní řepy
Odpady konzervačních činidel
Odpady z chemického zpracování
Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpadní kůra a dřevo
Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující
vlákna,výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
Odpad z loužení
Odpady z úpravy a apretace
Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer,
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Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

04 02 15
04 02 17
04 02 22
05 01 10
05 01 13
05 01 14
05 01 17
05 06 04
06 05 03
06 09 04
06 13 03
07 01 12
07 02 12
07 02 13
07 02 15
07 02 17
07 03 12
07 04 12
07 05 12
07 05 14
07 06 12
07 07 12
08 01 12
08 01 14
08 01 18
08 02 01
08 03 07
08 03 13
08 03 15
08 03 18
08 04 10
08 04 12
09 01 08
09 01 10
10 01 01

plastomer)
Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 05 01 09
Kaly z napájecí vody pro kotle
Odpad z chladicích kolon
Asfalt
Odpad z chladicích kolon
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 06 05 02
Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06
09 03
Saze průmyslově vyráběné
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 01 11
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 02 11
Plastový odpad
Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 03 11
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 04 11
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 05 11
Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 06 11
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 07 11
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod
číslem 08 0117
Odpadní práškové barvy
Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08
04 09
Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08
04 11
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny
stříbra
Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

10 01 02
10 01 15
10 01 17
10 01 19

10 01 21
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 02 08
10 02 12
10 02 14
10 02 15
10 03 16
10 03 18
10 03 20
10 03 22
10 03 24
10 03 26
10 03 28
10 04 10
10 05 01
10 05 09
10 06 01
10 06 10
10 07 01
10 07 03
10 07 05
10 07 08
10 08 09
10 08 13
10 08 16
10 08 18

uvedeného pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
neuvedené pod číslem 10 01 14
Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01
16
Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05,
10 01 07 a 10 01 18
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 10 01 20
Písky z fluidních loží
Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
Odpady z čištění chladicí vody
Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02
07
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02
11
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10
02 13
Jiné kaly a filtrační koláče
Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10
03 17
Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené
pod číslem 10 03 21
Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10
03 25
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03
27
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04
09
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10
05 08
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06
09
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pevný odpad z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07
07
Jiné strusky
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10
08 12
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15 O
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

10 08 20
10 09 03
10 09 06
10 09 08
10 09 10
10 09 12
10 09 14
10 09 16
10 10 03
10 10 12
10 10 14
10 10 16
10 11 03
10 11 05
10 11 10
10 11 12
10 11 14
10 11 16
10 11 18
10 11 20
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 10
10 12 12
10 12 13
10 13 01
10 13 07
10 13 11
10 13 13
10 13 14
11 01 14
12 01 05
12 01 15
12 01 17
12 01 21

08 17
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08
19
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10
09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10
09 07
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 O
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09
15
Pecní struska
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10
15
Odpadní materiály na bázi skelných vláken
Úlet a prach
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený
pod číslem 10 11 09
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10
11 17
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 10 11 19
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném
zpracování)
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu O
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 O
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
Odpadní beton a betonový kal
Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
Plastové hobliny a třísky
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod
číslem 1201 20
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O
O
O
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O
O
O

15 01 01
15 01 02
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02 03
16 01 03
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 02 14
16 02 16
16 03 04
16 03 06
16 11 02
16 11 04
16 11 06
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06 04
17 09 04
18 01 04
18 02 03
19 01 12
19 01 14
19 01 16
19 01 18
19 01 19
19 02 03
19 02 06

Papírové a lepenkové obaly (odpady dále nevyužitelné)
Plastové obaly (odpady dále nevyužitelné)
Kompozitní obaly (odpady dále nevyužitelné)
Směsné obaly
Skleněné obaly (odpady dále nevyužitelné)
Textilní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O
Pneumatiky (pouze využívání při výstavbě a uzavírání skládky
v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Plasty (odpady dále nevyužitelné)
Sklo (odpady dále nevyužitelné)
Součástky jinak blíže neurčené
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod
číslem 16 0215
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 O
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály
z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
neuvedené pod číslem 16 11 03
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů
neuvedené pod číslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Sklo (odpady dále nevyužitelné)
Plasty (odpady dále nevyužitelné)
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní
požadavky s ohledem na prevenci infekce
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní
požadavky s ohledem na prevenci infekce
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 O
Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
Odpadní písky z fluidních loží
Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené
jako nebezpečné
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem
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O
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19 03 05
19 04 01
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 06 03
19 08 01
19 08 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 10 02
19 10 04
19 10 06
19 11 06
19 12 04
19 12 05
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 12
19 13 02
19 13 04
19 13 06
19 13 08
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28
20 01 38
20 01 39
20 01 41
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07

19 02 05
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 O
Vitrifikovaný odpad
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného
původu
Kompost nevyhovující jakosti
Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Kaly z dekarbonizace
Upotřebené aktivní uhlí
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Neželezný odpad
Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod
číslem 19 11 05
Plasty a kaučuk (odpady dále nevyužitelné)
Sklo (odpady dále nevyužitelné)
Textil
Nerosty (např. písek, kameny)
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy
odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13
01
Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod
číslem 19 13 07
Papír a lepenka (odpady dále nevyužitelné)
Sklo (odpady dále nevyužitelné)
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O
Oděvy
Textilní materiály
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod
číslem 20 01 27
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty (odpady dále nevyužitelné)
Odpady z čištění komínů
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Odpad z tržišť
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Objemný odpad
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Tabulka č. 2: Odpady využívané na skládce S-OO3 jako TZS:
Kód druhu
Název druhu odpadu
odpadu
01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod
čísly 01 04 07 a 01 04 11
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
03 01 01 Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
03 01 05
neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující
03 03 10
vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
05 01 17 Asfalt
Škvára, struska a kotelní prach (kromě prachu uvedeného pod
10 01 01
číslem 10 01 04)
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
Škvára struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
10 01 15
neuvedeného pod číslem 10 01 14
Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01
10 01 17
14
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
10 01 21
pod číslem 100120
10 01 24 Písky z fluidních lóží
10 02 01 Odpady ze zpracovávání strusky
10 02 02 Nezpracovaná struska
10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 08 09 Ostatní strusky
10 09 03 Pecní struska
10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 10 03 Pecní struska
10 10 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený
10 11 10
pod číslem 10 11 090
10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném
10 12 08
zpracování)
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal
16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály
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Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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O
O
O
O
O
O
O
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

16 11 04
16 11 06
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06 04
17 09 04
19 01 12
19 01 14
19 01 18
19 01 19
19 03 05
19 05 03
19 06 03
19 08 02
19 12 09
19 13 02
20 02 02

z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických
neuvedené pod číslem 16 11 03
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů
neuvedené pod číslem 161105
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 170106
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
170901, 170902 a 170903
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 03 04
Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
Odpadní písky z fluidních loží
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Kompost nevyhovující jakosti
Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Odpady z lapáků písku
Nerosty (např. písek nebo kameny)
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13
01
Zemina a kameny

Tabulka č. 3: Odpady vznikající při provozu skládky:
Kód druhu
Název druhu odpadu
odpadu
08 03 17
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18
Odpadní tiskařský toner
13 01 10
Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 05
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
15 01 02
Plastové obaly
15 01 04
Kovové obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
15 02 02
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07
Olejové filtry
Nebezpečné součástky neuvedené pod č. 16 01 07 až 16 01
16 01 21
11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 06 01
Olověné akumulátory
17 05 03
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
20 01 01
Papír a lepenka
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Kategorie
odpadu
N
O
N
N
N
O/N
O/N
N
N
N
N
N
O

20 01 21
20 01 39
20 03 01

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Směsný komunální odpad (z provozu kanceláře)

N
O
O

b) provoz zařízení bude probíhat v souladu se schváleným aktualizovaným PROVOZNÍM ŘÁDEM
ZAŘÍZENÍ NA ODSTAŇOVÁNÍ ODPADŮ ŘÍZENÉ SKLÁDKY ODPADŮ SKUPINY S-OO3
HLINSKO-SRNÍ, který vypracoval Ing. Jiří Hlavatý ze společnosti ŽP Projekt s.r.o. v lednu 2018.
2) Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává souhlas k provozování zařízení
k využívání odpadů a s jeho provozním řádem zařízení „Kompostárna Hlinsko“ (CZE00764) za
těchto podmínek:
a) V zařízení bude nakládáno pouze s následujícími druhy odpadů:
Tabulka č. 4: Odpady přijímané do kompostárny:
Kód druhu
odpadu
02 01 01
02 01 03
02 01 07
02 03 01
02 03 05
02 04 01
02 04 03
02 05 02
02 06 01
02 06 03
02 07 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05
03 01 01
03 01 05
03 03 01
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10
03 03 11
04 01 07
04 02 20
04 02 21
04 02 22
15 01 01
15 01 03

Název druhu odpadu
Kaly z praní a z čištění
Odpad rostlinných pletiv
Odpady z lesnictví
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Zemina z čištění a praní řepy
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
Odpad z destilace lihovin
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpadní kůra a dřevo
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního
papíru a lepenky
Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
Odpadní kaustifikační kal
Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující
vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 03 03 10
Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních
vod v místě jejich vzniku
Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod 04 02 19
Odpady z nezpracovaných textilních vláken
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Papírové a lepenkové obaly
Dřevěné obaly
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Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

16 03 06
17 02 01
19 05 03
19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 08 02
19 08 05
19 08 12
19 08 14
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 12 01
19 12 07
20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 38
20 02 01
20 03 02
20 03 04
20 03 07

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
Dřevo
Kompost nevyhovující jakosti
Extrakty z anaerobního zpracování odpadů
Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování odpadů
Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živ. a rostl.
Původu
Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živ. a rostl.
Odpadů
Odpady z lapáků písku
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod
neuvedené pod číslem 19 08 11
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
neuvedené pod číslem 19 08 13
Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
Kaly z čiření vody
Kaly z dekarbonizace
Papír a lepenka
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Papír a lepenka
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Biologicky rozložitelný odpad
Odpad z tržišť
Kal ze septiků a žump
Objemný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

b) Odpady přijaté ke kompostování mohou být uloženy pouze na vodohospodářsky zabezpečených
plochách. Skladovací plocha bude sloužit výhradně pro skladování hotového kompostu vyhovující
kvality, tzn. po provedení příslušných rozborů, ze kterých vyplyne, že jsou dodrženy závazně
stanovené limity
c) Provoz zařízení bude probíhat v souladu se schváleným aktualizovaným Provozním řádem
zařízení „Kompostárna Hlinsko“, který vypracovala Ing. Jana Kubíková v lednu 2018.
3) Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává souhlas k provozování zařízení
k využívání odpadů a s jeho provozním řádem „Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu –
rekultivace skládky Srní“ za této podmínky:
- Rekultivace I. a II. etapy skládky bude probíhat v souladu s příslušným provozním řádem
rekultivace, pravomocným stavebním povolením rekultivace a projektovou dokumentací rekultivace
I. a II. etapy skládky ověřenou ve stavebním řízení.
4) Skládkován bude pouze odpad, který je upraven. Netýká se odpadů inertních, u kterých je
úprava technicky neproveditelná, ani odpadů, u kterých nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich
objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.
5) Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením odpadu na skládku:
D8 - Biologická úprava;
D9 - Fyzikálně-chemická úprava;
Uvedenými způsoby se upravují odpady, jejichž využití není možné nebo je ekonomicky
i technologicky velmi náročné a jejichž odstranění by bez úpravy nepřiměřeně zvyšovalo riziko pro
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zdraví lidí, pro jednotlivé složky životního prostředí nebo by nebylo možné vzhledem k omezením
vyplývajícím z obecně závazných předpisů.
D13 – Úprava složení odpadů;
D14 – Jiné způsoby úpravy odpadů.
6) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly
pouze odvodněné na tzv. rypný stav.
7) Odpady mohou být v zařízení odstraněny pouze po předložení prohlášení původce odpadu
o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší
riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, či nevyhovují ČSN 46 57 35 – Průmyslové
komposty. Prohlášení původce musí být archivováno nejméně po dobu 5-ti let.
8) Druh odpadu 16 01 03 pneumatiky bude využíván jako technologický materiál pouze k zajištění
tvorby ochranné vrstvy těsnícího prvku skládky.
9) Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby v nejvyšší
možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní
účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí, povrchových
i podzemních vod a hluk.
10) Provozovatel zařízení vydá písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté na skládku.
11) Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, bude
vytříděn a shromažďován ve vhodném prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do
doby převzetí oprávněnou osobou (zejména N složky SKO).
12) Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší (aktivní) plocha složiště na tělese skládky.
Maximální velikost aktivní plochy je 1/3 rozpracované etapy. Složené odpady budou průběžně
hutněny kompaktorem a zapracovávány do skládkového tělesa s výjimkou odpadů k TZS.
13) Provozovatel zajistí dostatečné množství inertního materiálu/odpadu k TZS pro překryv
uloženého a zhutněného odpadu a pro účely rekultivace. Vrstva odpadu, o mocnosti cca 2 m, bude
vždy po dosažení pracovní nivelity zaváženého odpadu anebo v případě provozní potřeby překryta
vrstvou inertního materiálu/odpadu k TZS o mocnosti cca 0,15 m. V případě potřeby musí být
překrývány i menší vrstvy ukládaných odpadů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana ŽP před
negativními vlivy ze skládky. O druhu, původu a množství odpadů k TZS bude vedena evidence
a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na tělese skládky. Překryv není nutný, má-li
uložený odpad takové vlastnosti, že účinně brání vzniku negativních vlivů ze skládky, zejména:
prašnosti, úletům, šíření zápachu, únikům skládkového plynu, omezení přítomnosti hlodavců
a ptáků.
14) V souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické
zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených
na skládku v daném kalendářním roce. Jakékoliv odpady uložené na skládku v rámci první fáze
jejího provozu, které převyšují výše uvedené množství, nelze považovat za využité ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 1 písm. q) zákona o odpadech, byť by jejich použití sloužilo ke konstrukčnímu
řešení zvoleného způsobu ukládání odpadu na dané skládce.
15) Technologie skládkování musí probíhat takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita
skládkového tělesa a s ním spojených konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům.
16) Nakládání s nebezpečnými odpady u provozovatele spočívá v jejich vytřídění, shromažďování
a předání osobě oprávněné k převzetí.
17) Vlastní NO budou shromažďovány a předány oprávněné osobě k převzetí. S odpady bude
nakládáno na základě souhlasu dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb.
18) Zařízení bude pod dohledem technicky kompetentní osoby: odpadového hospodáře.
19) Provozní řád bude průběžně aktualizován (dohlížecí orgány, tel. čísla a pod.) a nejpozději do 5
dnů od aktualizace bude změna předložena krajskému úřadu.
20) Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním
vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaného účtu zřízeného a vedeného u
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19-5327240287, vedeného u Komerční banky, a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ
114 07, pobočky Hlinsko, Adámkova třída 190, 539 01, Hlinsko, na provedení I. části technické
a biologické rekultivace I. a II. etapy skládky Hlinsko - Srní, umístěné v k. ú. Hlinsko v Čechách a
zároveň stanovuje následující podmínky:
a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 90 % rozpočtových nákladů
na provedení I. části rekultivace I a II. etapy skládky Hlinsko - Srní, ze zvláštního vázaného účtu č.
19-5327240287, vedeného u Komerční banky, a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ
114 07, pobočky Hlinsko, Adámkova třída 190, 539 01, Hlinsko, které budou čerpány v celkové
výši:
11 881 827, - Kč
(slovy: jedenáctmilionů osmsetosmdesátjednatisícosmsetdvacetsedmkorun českých).
b) Uvolňují se prostředky finanční rezervy ve výši cca 8% rozpočtových nákladů na provedení
rekultivace I. části rekultivace I. a II. etapy skládky Hlinsko - Srní, ze zvláštního vázaného účtu č.
19-5327240287, vedeného u Komerční banky, a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ
114 07, pobočky Hlinsko, Adámkova třída 190, 539 01, Hlinsko, které budou čerpány v celkové
výši:
1 001 752, - Kč
(slovy: jedenmiliontisícsedmsetpadesátdvakorun českých).
21) Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas s uzavřením 1. části I. a II. etapy skládky S-OO3
Hlinsko – Srní a stanovuje pro tuto část uzavřené skládky dobu trvání a podmínky péče (3. fáze
provozu skládky) takto:
a) Péče o cit. uzavřenou část skládky bude ukončena nejdříve k 30. 4. 2046 (slovy: den – třicátý,
měsíc – duben, rok – dvatisícečtyřicetšest).
b) Následná péče o rekultivovanou část skládky bude probíhat podle schváleného „Provozního řádu
následné péče po rekultivaci první části I. a II. etapy Řízené skládky odpadů Hlinsko – Srní“, který
byl schválen rozhodnutím o 6. změně integrovaného povolení.
c) Pravidelně udržovat oseté plochy trvalého travního porostu.
d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména
ochranu, ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod:
A.Voda
1) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti
poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky.
2) Průsakové vody budou zneškodňovány rozléváním na povrch skládky, přebytky odpadních vod
po měření množství budou čerpány do kanalizace pro veřejnou potřebu, zakončenou městskou
ČOV Hlinsko.
3) Odpady mohou být v zařízení skladovány v přímém kontaktu s terénem pouze na místech,
odpovídajících technickým zabezpečením těsnění příslušných skupin skládek určených
k odstraňování odpadů.1
4) V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité
sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení
povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí.
B. Ovzduší
1

V souladu s §7 pís. e) vyhlášky č. 383/2001 Sb.
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1) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména:
kropením komunikace užitkovou vodou, zpětným rozlivem průsakových vod na těleso skládky,
důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivních částí tělesa (složiště) materiálem k TZS.
2) Mechanizace v zařízení bude pravidelně podrobována prohlídkám a údržbě dle návodu pro
používání daných zařízení.
3) Pro zamezení vzniku pevných úletů bude důsledně dodržován postup hutnění, překrývání
a zkrápění plochy složiště a pravidelný sběr odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových
vozidel do areálu zařízení. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení, musí být nejpozději
do 3 dnů provozovatelem zařízení odstraněny.
4) Úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 40 odst. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povoluje provoz stacionárního zdroje „skládky“, jehož nedílnou
součástí je provozní řád, za podmínky:
- Dodržovat provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
5) Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 40 odst. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší „Kompostárna Hlinsko“, jehož nedílnou součástí je provozní řád, za
podmínek:
a) Dodržovat provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Kompostárna Hlinsko“.
b) Zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostu) smí být
u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používány k vlhčení kompostu pouze
tehdy, nebude-li použití zvyšovat pachovou zátěž okolí. Plnění podmínky bude zajišťováno
následujícím způsobem: Při případném překopávání krechtů nebude prováděno skrápění vodou
vznikající při kompostovacím procesu.
C. Hluk
Mechanizace
na
skládce
bude
udržována
v takovém
technickém
stavu,
aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti
výfukových potrubí.
D. Další
1) V zařízení je zakázáno zejména: kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, volný pohyb zvířat,
ukládání odpadů mimo vymezený prostor ve skládce, vynášet uložené odpady mimo areál skládky.
2) Oplocení areálu skládky musí být udržováno v neporušeném stavu.
3) V případě výskytu obtížného hmyzu, hlodavců bude zajištěna dezinsekce a deratizace odbornou
firmou.

e) Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou
charakteristiku zařízení:
Nebyly stanoveny.
f) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie:
1) Pro rozliv na těleso skládky musí být přednostně využito průsakových vod čerpaných z jímky
průsakových vod. Teprve při jejich nedostatku a technologické potřebě je možno použít užitkovou
vodu.
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2) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky zejména
jejich nahrazováním odpady určených pro TZS, které jsou uvedeny v provozním řádu skládky a to
pouze v nezbytném množství, maximálně však do výše 20% z hmotnosti odpadů uložených na
skládce za každý kalendářní rok.
3) Odpady, využívané k vytvoření rekultivační vrstvy nad těsnící vrstvou, musí splňovat podmínky
bodu 1 přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
g) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků:
1) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění
nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové
kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních
vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena
příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno
manipulovat s otevřeným ohněm.
2) Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů
jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno
po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického
měření).
3) Pro ochranu těsnění skládky je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro
jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního
systému.
4) Hladinu průsakové vody v jímce udržovat nejvýše do úrovně vyznačené maximální výšky hladiny
pro zachování dostatečné retenční kapacity pro případ zvýšené produkce průsakových vod
v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště.
5) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto odpady řádně
kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.
6) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně
zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních, povrchových
vod nebo horninového prostředí.
7) Havarijní úniky látek, škodlivým vodám budou řešeny podle schváleného havarijního
vodohospodářského plánu.
8) Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod průběžně aktualizovat.
9) Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 126 odst. 5
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), schvaluje havarijní
plán „PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPADY HAVÁRIE ZÁVADNÝCH LÁTEK ŘÍZENÉ SKLÁDKY
ODPADŮ SKUPINY S-OO3 HLINSKO – SRNÍ“.
h) Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného
provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení
a definitivní ukončení provozu zařízení):
1) Při poruše vážního a evidenčního systému nebo neočekávaného výpadku elektrické energie pro
jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona
č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního
systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data.
2) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek
průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému (ČOV).
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3) V případě havarijní situace, při které by mohlo dojít k porušení těsnící vrstvy skládky (např.
požár, výbuch) bude proveden kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod.
4) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky
s uvedením:
a) místa havárie;
b) časové údaje o vzniku a době trvání havárie;
c) informované instituce a osoby;
d) data a způsobu provedeného řešení dané havárie;
e) přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.
f) Každá havárie bude do 24 hodin ohlášena příslušnému úřadu, Krajskému úřadu Pardubického
kraje, OŽPZ a ČIŽP OI Hradec Králové.
i)

Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace
metodiky měření, jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití
postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly
k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí
spojených s nejlepšími dostupnými technikami:

Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle
programu kontroly a monitorování.
Program kontroly provozovatel připraví dle následujících parametrů:
- sledování jakosti a množství průsakových vod
- sledování podzemních a povrchových vod v okolí skládky
- sledování množství a složení skládkového plynu
- sledování tělesa skládky
- kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro zařízení
- kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí
- kontrolu plnění podmínek stanovených v povolení skládky
1) Jakost a množství průsakových vod
- monitoring průsakové vody: bude realizován na výtoku z vnitřního drenážního systému do
železobetonové jímky průsakových vod (877 m3). V případě nulového přítoku bude realizován ze
železobetonové jímky průsakových vod (877 m3).
Tabulka 5: parametr a četnost měření průsakových vod
četnost měření během
parametr
provozu
3
množství průsakových vod předaných na ČOV [m ]
průběžná evidence
ukazatele kvality průsakových vod
dle požadavků ČOV
- podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou, jednorázový
odběr vzorku.
2) Jakost podzemních a povrchových vod
Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se bude provádět:
- monitoring podzemních vod: je realizován prostřednictvím objektů: MV1, MV2, MV3, MV4, MV5.
- monitoring povrchových vod: bude realizován odběrem z vodoteče v profilech P-1, P-2, P-6, P-7.
Tabulka 6: parametr a četnost měření podzemních a povrchových vod
četnost měření
Parametr
během provozu
pH, vodivost, C10-C40, CHSKCr, AOX, Cu, Zn, Pb, Hg, B, Cl-,
2 x ročně
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SO42-

(jaro/podzim), P-7
(pouze jaro)

- před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka.
Totéž bude provedeno po ukončení čerpání.
- podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou. Vzorky pro
určení jakosti podzemní vody budou získány dynamickým odběrem čerpadlem. Vzorky povrchové
vody budou získány statickým odběrem.
- metoda a podmínky měření, autorizace: Měření bude prováděno akreditovanou laboratoří.
3) Jakost a množství skládkového plynu
Tabulka č. 7: parametr a četnost měření skládkového plynu
četnost měření během
parametr
provozu
CH4, CO2, O2, N2 (dopočítáním do 100%), atmosférický tlak
1 x rok
- Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobu nebo odbornou firmou.
- Kontrola kvality skládkových plynů bude prováděna měřením pomocí vrtů nebo v jímacích
studnách plynu, pomocí zárazných sond a zjišťováním povrchové migrace plynu. Po uvedení
čerpací stanice plynu do provozu slouží jako doklad o kvalitě plynu denní zápis z provozního deníku
o provozu čerpací stanice plynu.
- Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním nebo podzimním období, tj. v období, kdy
existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí
klesnout pod 5°C.
- U nově otevírané etapy proběhne první měření nejpozději při výšce uloženého odpadu 5 m.
3) Další monitoring
1) Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou
odbornou firmou.
a) Denně sledované ukazatele :
- úroveň hladiny průsakových vod v jímce průsakových vod ze skládky a v jímce průsakových
vod z kompostárny,
- množství předaných odpadních vod
- funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně.
b) Ročně sledované ukazatele:
- množství odpadů na skládce, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů),
sesedání a změny tvaru skládkového tělesa.
c) Ukazatele sledované 1x za dva roky:
- Vizuální kontrola konstrukce jímek průsakových vod ze skládky a z kompostárny
- V případě instalace zařízení ke spalování nebo využití skládkového plynu, bude
provozovatel zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování,
měření množství vypouštěných látek, kontrolu stavu spalinových cest, odstraňovat zjištěné
závady.
4) Vyhodnocení monitoringu
Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou
monitoringu zajišťovaného externími dodavateli, jejichž výsledky budou uloženy v provozní budově
skládky k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních
a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje
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o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření
nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.
Po provedené analýze budou akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány
výsledky rozborů podzemních, povrchových a výluhových vod s hodnotami získanými předchozím
sledováním, NV č. 401/2015 Sb. Bude-li zjištěna anomálie, bude neprodleně posouzena
a vyhodnocena. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, budou neprodleně provedena nápravná
opatření.
Provozovatel je povinen alespoň jedenkrát za rok podávat krajskému úřadu, na základě
shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování
podmínek povolení a přispěl k rozšíření poznatků o chování odpadů na skládkách.
Jedna kopie vyhodnocení cyklického monitoringu jakosti podzemních a povrchových vod
za příslušný rok bude zasílána na MÚ Hlinsko, odbor životního prostředí.
Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost,
provozovatel tak učiní po oznámení změny krajskému úřadu. Na základě závěrečné zprávy
z monitoringu, kde budou provedené změny v průběhu roku odůvodněny, může být monitoring
v upravené formě odsouhlasen. Jinak bude pokračováno v monitoringu během provozu zařízení
podle závazných podmínek i).
j)

Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:

Obvodový příkop musí být udržován v provozuschopném stavu, tj. čistý a nezanesený tak, aby
mohl řádně plnit svoji funkci.
k) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti
předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením:
1) Dle § 16 odst. 1 písmena e) zákona o integrované prevenci, vést evidenci údajů o plnění
závazných podmínek integrovaného povolení a předávat ji formou roční zprávy krajskému úřadu,
v termínu do 31. 3. následujícího roku.
2) Každou nezbytnou změnu provozního řádu, zejména změnu plynoucí z plnění závazných
podmínek rozhodnutí o integrovaném povolení, předem projednat s krajským úřadem, a poté
zohlednit v příslušném provozním řádu.
3) Vyhodnotit výsledky monitoringu povrchových a podzemních vod za uplynulý rok včetně
komentáře a vyhodnocení a navrhnout případná opatření k ochraně vod. Vyhodnocení bude
součástí roční zprávy předkládané krajskému úřadu.
4) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle § 16 zákona o integrované prevenci.
5) Vést provozní evidenci vyjmenovaných stacionárních zdrojů v rozsahu stanoveném
v prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní
evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v termínu
stanoveném platnou právní úpravou; uchovávat provozní evidenci nejméně po dobu 5 let.
6) Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a zasílat každoročně
v termínu stanoveném platnou právní úpravou pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů
a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému podle místa provozovny, pokud hlášení není nahrazeno postupem podle
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zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do
půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti
s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou v daném místě vyskytovat,
a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení:
Nebyly stanoveny.

m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být
nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy:
Nebyly stanoveny.
2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních
předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením:
1) Souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení –
skládky podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení –
rekultivace I. a II. etapy skládky podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů.
3) Povolení k provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů – skládky a kompostárny podle § 11
odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
4) Schválení Plánu opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod podle § 39 odst. 2 písm. a)
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
5) Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na I. část rekultivace I. a II. etapy
skládky podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
6) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení –
kompostárny Hlinsko podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
7) Povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje – kompostárny Hlinsko podle § 11 odst.
2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
8) Souhlas s uzavřením části rekultivované skládky (1. část I. a II. etapy) a stanovení podmínek
následné péče a dobu jejího trvání podle § 52 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů.

3. Rušení pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů
Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se
zrušují
následující pravomocná rozhodnutí, která se nahrazují tímto povolením:
1) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 10. 1. 2003,
č.j.: OŽPZ/7898/03/NE, kterým byl udělen souhlas s provozem zařízení a s provozním řádem
zařízení na odstraňování odpadů – skládky skupiny S-OO Srní.
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2) Rozhodnutí MěÚ Hlinsko, odbor životního prostředí ze dne 4. 3. 2003, č.j.: OŽP/VHE/10/03/Bi-2,
kterým bylo uděleno povolení k odběru podzemní vody ze zdroje: monitorovací vrty – na pozemcích
parc. č. 374/2, 375/2, 381/5 a 2569/2 k.ú. Hlinsko v Čechách.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

23

