
 

  KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 tel. 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz  

Příloha č. 1 

úplné znění výrokové části integrovaného povolení po 7. změně IP 

 
 

Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není právně závazný. V souladu s § 19a 

odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí vydaného 

integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. 

 

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení  

Vydaného pod č.j.: KUJI 64775/2007, sp. zn.: OZP 398/2007 Jan, ze dne 25. 9. 2007, ve znění  

I. změny integrovaného povolení při podstatné změně v provozu zařízení č.j.: KUJI 9117/2010, 

sp. zn.: OZP 1297/2009 Jan, ze dne 8. 2. 2010,  

II. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení č.j.: KUJI 

63827/2012, sp. zn.: OZP 517/2012 Jan, ze dne 21. 9. 2012, 

III. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení č.j.: KUJI č.j. 

22680/2014, spisová zn.: OZP 1158/2013 Jan ze dne 2. 4. 2014,  

4. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení č.j.: KUJI 

78226/2014, sp. zn.: OZPZ 113/2015 Hab ze dne 22. 4. 2015, 

5. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení č.j. KUJI 

52653/2016 ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. OZPZ 605/2016 Hab, 

6. změny IP č.j. KUJI 28465/2017, sp. zn. OZPZ 653/2017 Kle, ze dne 11. 4. 2017, 

7. změny IP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

zní takto: 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (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“) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává ve správním řízení k žádosti provozovatele  

 

integrovaného povolení  

 

účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, 

s přiděleným IČO 00 04 22 34 

(dále jen „provozovatel“) 
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pro zařízení kategorie 5.4. - Skládky, které přijímají více než 10 tun denně nebo mají celkovou 

kapacitu větší než 25.000 tun, s výjimkou skládek inertního odpadu: 

 

 

„Středisko odpadového hospodářství Rozinov“ 

(dále jen „zařízení“) 

 

 

Umístění zařízení:  

kraj: Kraj Vysočina 

obec: Světlá nad Sázavou 

katastrální území: 760 510 Světlá nad Sázavou  

parcelní číslo: KN 1414, 1413, 590/10  

 + stavební pozemky: 1762, 1763 (sběrný dvůr), 2026 (garáž), 2025 

(vrátnice) 

 

Údaje o zařízení: 

 
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 
 

 Skládka kategorie S-OO3  
 
 Kód zařízení CZJ00061 
 

 Skládka odpadů podskupiny S-OO3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená 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.  

 

 Kategorie činnosti 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění. 
 

 Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle 
přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

 

 Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - kód zdroje 2.2. dle zákona č. 
201/2012 Sb., v platném znění. 

 

 Skládka je provozována s projektovanou kapacitou 194.000 m3 tuhých komunálních 
odpadů, z toho 1. etapa 59.000 m3 a ve 2. a 3. etapě po 67.500 m3. Předpoklad ukončení 
provozu 2026 - 2030. 

 
 
b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 
 

 Obslužná zařízení, technické zázemí (vrátnice, váha, kamerový systém, garáž 
malotraktoru, garáž kompaktoru) 
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K vjezdu do areálu SOH slouží brána na jeho severním konci. Vozidla jsou ihned po vjezdu do 
areálu zvážena na mostní váze, provádí se zde kontrola odpadu a dokumentace, identifikace 
původce (dodavatele). Dovozce je informován, zda bude odpad předán na sběrný dvůr nebo na 
skládku. Při odjezdu vozidla je dokončena evidence dodávky odpadu a potvrzeno jeho převzetí 
do zařízení. 
 

 Sběrný dvůr (zařízení ke shromažďování, sběru, skladování odpadů, místo 
zpětného odběru) 

 
 Kód zařízení CZJ00246 

 

Sběrný dvůr tvoří rampa a manipulační plocha, k dispozici je cca 20 kontejnerů určených pro 
shromažďování (soustřeďování) jednotlivých druhů odpadů. Dále jsou zde sklady odpadních 
olejů, nebezpečných odpadů, elektrozařízení, papíru apod. Podrobný popis sběrného dvora 
jakož i všech dalších zařízení je uveden v provozním řádu. 
 

 Deponie zeminy pro rekultivaci nebo TZS (deponie zeminy vhodné k uzavření, 
překrytí, rekultivaci případně TZS umístěná v jižní části areálu) 

 
Deponie zeminy umožňuje uplatnění těchto průběžně získávaných materiálů při budoucí 
zvýšené potřebě na překrytí, rekultivaci nebo technické zabezpečení skládky v souladu 
s provozním řádem.  
 

 Deponie pneumatik (deponie pneumatik pro TZS v souladu s provozním řádem – 
budování hrázek, úprava povrchu, ochrana dnového těsnícího prvku) 

 
Deponie pneumatik umožňuje uplatnění těchto průběžně získávaných materiálů při budoucí 
zvýšené potřebě na překrytí, rekultivaci nebo technické zabezpečení skládky v souladu 
s provozním řádem (pneumatiky se použijí jako ochrana dnového těsnícího prvku plánované 
III.etapy).  
 

 Deponie sutě pro recyklaci (deponie stavebního materiálu ze staveb nebo demolic 
vhodného k recyklaci) 

 
Účelem deponie sutě je shromáždit dostatečné množství vhodného materiálu z demoličních akcí 
pro efektivní využití služeb externí recyklační linky. 
 

 Deponie stavebního materiálu (deponie písku, štěrku, recyklátu apod. materiálů 
určených pro vlastní použití nebo prodej) 

 
Deponie stavebního materiálu včetně recyklátu slouží k vlastnímu použití (úpravy komunikací, 
stavební práce apod.) nebo k prodeji zájemcům. 
 
 
c) Přímo spojené činnosti 
 

Název činnosti Charakteristika a popis činnosti 
Vazba činnosti 

na technické nebo 
technologické jednotky 

Příjem odpadů 
Příjem odpadů do zařízení, vstupní 
kontrola odpadu a dokumentace, 

vážení, evidence. 

2.1. Obslužná zařízení, 
technické zázemí. 
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Skládkování 
Odstraňování odpadů v souladu 

s platnou legislativou a provozním 
řádem. 

1.1. Skládka odpadů. 
2.3. Deponie zeminy 

pro rekultivaci nebo TZS. 

Nakládání 
s průsakovou vodou 

Jímání průsakové vody a její vracení 
do tělesa skládky prostřednictvím 

zasakovacího systému. Ochrana ŽP 
před kontaminací látkami obsaženými 
v průsakové vodě, redukce prašnosti 

při skládkování, optimalizace 
rozkladných procesů – v souladu 
s legislativou, provozním řádem a 

příslušnou technickou normou. 

1.1. Skládka odpadů. 

Nakládání 
se skládkovým 

plynem 

Ochrana ŽP před skládkovým plynem 
v souladu s legislativou, provozním 

řádem a příslušnou technickou 
normou. 

1.1. Skládka odpadů. 

Monitoring vlivu 
skládky na životní 

prostředí 

Sledování a vyhodnocování vlivu 
skládky na ŽP v souladu 

s legislativou, provozním řádem a 
příslušnou technickou normou. 

1.1. Skládka odpadů. 

Rekultivace skládky 

Zabezpečení skládky po skončení 
ukládání odpadů v souladu 

s legislativou, provozním řádem a 
příslušnou technickou normou. 

1.1. Skládka odpadů. 
2.3. Deponie zeminy 

pro rekultivaci nebo TZS. 

Shromažďování 
využitelných 

a nebezpečných 
odpadů 

Shromažďování složek KO získaných 
z odděleného svozu, přímo od občanů 

nebo od smluvních partnerů a jejich 
následné předávání oprávněným 

osobám k využití nebo odstranění. 

2.2. Sběrný dvůr. 
2.3. Deponie zeminy 

pro rekultivaci nebo TZS. 
2.5. Deponie suti 

k recyklaci. 

Zpětný odběr 
vybraných výrobků 

V areálu SOH je zřízeno sběrné místo 
výrobků pro zpětný odběr na základě 

smluvních vztahů s provozovateli 
příslušných kolektivních systémů. 

2.2. Sběrný dvůr. 

Komunitní 
kompostování 

V areálu SOH bude probíhat 
komunitní kompostování rostlinných 
zbytků z údržby městské zeleně a 
zahrad v souladu s legislativou a 

s obecní vyhláškou. 

Vhodné místo v rámci 
areálu SOH (ochrana 
vod, dostupnost pro 

techniku). 

Skladování 
stavebního materiálu 

Deponie písku, štěrku, recyklátu apod. 
materiálů určených pro vlastní použití 

nebo prodej. 

2.6. Deponie stavebního 
materiálu. 

 
 

 
 
Krajský úřad podle § 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: 
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A) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a  související 

monitoring 

1) Ovzduší 

 

Pro zařízení /vyjmenovaný stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – kód zdroje 2.2./ emisní 
limity nejsou navrženy.  

Povoluje se změna na zdroji: Změna odplynění na 1. etapě a části druhé etapy, 5 ks 
koksokompostových filtrů za těchto podmínek: 

1. Udržovat bioxidační vrstvu kokso-kompostového filtru ve funkčním stavu. 

2. Provádět výměnu náplně biofiltru dle doporučení dodavatele. 

3. Provozovat zařízení dle aktualizovaného PROVOZNÍHO ŘÁDU ZDROJE 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – SKLÁDKA ROZINOV ze dne 20. 8. 2019, předloženého a 
schváleného v řízení o 7. změně IP. 

4. Provádět aktualizaci PROVOZNÍHO ŘÁDU ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ - 
SKLÁDKA ROZINOV, veškeré změny (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) předložit 
krajskému úřadu na vědomí. 

 

2) Voda 

Ze zařízení nedochází k vypouštění emisí do vod, pro které by byl stanoven emisní limit, emisní 
limity nejsou navrženy. 
 

3) Hluk, vibrace a neionizující záření 

Při sledování kvality veřejného zdraví bude postupováno dle platné legislativy. 
 
 

B) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí 

a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

 
1) Bezprostředně po ukončení ukládání odpadů do etap skládky uzavřít těleso skládky dle 

projektu v souladu s legislativou. Celkovou rekultivaci skládky zahájit nejpozději do 3 let po 
ukončení skládkování. 

 
2) Rekultivaci provádět dle schválené projektové dokumentace a v souladu s ČSN 83 8035 

v aktuálním znění. 
 
3) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, 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.  

 
4) 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.  
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C) Podmínky pro nakládání s odpady  

1) Provozovat zařízení dle aktualizovaného PROVOZNÍHO ŘÁDU – STŘEDISKA 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ROZINOV ze dne 20. 8. 2019, zpracovaného dle platné 
legislativy z hlediska odpadů (dále jen „PŘ“), který se tímto rozhodnutím o 7. změně IP 
schvaluje. 

2) Provádět aktualizaci PROVOZNÍHO ŘÁDU – STŘEDISKA ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ ROZINOV, veškeré změny (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) 
předložit krajskému úřadu na vědomí. 

3) Provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným PŘ a k odstranění přijímat pouze odpady 
uvedené v PŘ za podmínek tam stanovených. 

 
4) Krajský úřad Kraje Vysočina uděluje souhlas k upuštění od třídění, odděleného 
shromažďování nebo soustřeďování odpadů níže uvedených druhů odpadů zařazených 
podle vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění, v tomto uvedeném rozsahu: 

 

Určení shromažďovaných odpadů 
(následné využití nebo odstranění) 

Seznam společně shromažďovaných 
kódů 

Označení kontejneru 
na Sběrném dvoře* 

materiálové využití odpadního papíru 150101, 200101 papír čistý 

materiálové využití odpadních plastů 
020104, 120105, 150102, 150105, 160119, 
200139, 170604 plasty čisté 

materiálové využití kovových odpadů 
120102, 150104, 160117, 170405, 170407, 
200140 šrot  

materiálové využití dřevěných odpadů 030105, 150103, 170201, 200138 dřevo  

materiálové využití bezbarvého skla 101112, 150107, 160120, 170202, 200102 sklo bezbarvé 

materiálové využití barevného skla 101112, 150107, 160120, 170202, 200102 sklo barevné 

energetické využití odpadů kategorie 
ostatní 

020104, 030101, 030105, 120105, 150101, 
150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 
150203, 160103, 160119, 170201, 170203, 
191208, 200101, 200110, 200111, 200138, 
200139 spalitelný odpad O 

energetické využití odpadů kategorie 
nebezpečný 

030104, 080111, 080117, 150101 O/N, 
150102 O/N, 150103 O/N, 150105 O/N, 
150106 O/N, 150109 O/N, 150110, 150202, 
160107, 170201 O/N, 170503, 200119, 
200129, 200132, 200137 spalitelný odpad N 

odpad určený ke kompostování 200201, 200108 – pouze rostlinného původu BIOODPAD  

technické zabezpečení skládky 170504, 200202 
deponie v areálu 
skládky ** 

technické zabezpečení skládky 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 
deponie v areálu 
skládky ** 
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uložení na skládku 

010101, 010102, 010408, 010409, 010410, 
010413, 010504, 020104, 020107, 040209, 
080112, 080118, 080201, 100101, 100102, 
100115, 100201, 100202, 101103, 101105, 
101110, 101112, 101114, 101116, 101199, 
101201, 101208, 120105, 120113, 120117, 
120121, 150102, 150105, 150106, 150203, 
160103, 160111, 160119, 160120, 160122, 
160216, 160304, 161106, 170101, 170102, 
170103, 170107, 170202, 170203, 170302, 
170504, 170506, 170508, 170601, 170605, 
170904, 180104, 190503, 190801, 190802, 
190901,  200102, 200141, 200202, 200203, 
200301, 200302, 200303, 200307 skládka 

 

* označení kontejnerů způsobem srozumitelným pro dodavatele, doplněné výčtem kódů příslušných 
odpadů 
 
** určeno k drcení a k provedení vodného výluhu IIa – následně na TZS 

Souhlas se vydává na dobu určitou, a to do 3. 3. 2022 za předpokladu splnění následujících 

podmínek: 

- Evidence společně shromažďovaných odpadů bude dále vedena samostatně podle 

jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady a jejich množství bude určováno v odhadnutém hmotnostním poměru. 

- V případě změny následného způsobu využití nebo odstranění odpadů (rozvázání smlouvy 

s firmou), bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do 30 dnů ode dne změny. 

Pokud zároveň s oznámením nebude doložen doklad o smlouvě s jinou oprávněnou 

osobou o odběru společně shromažďovaných odpadů, tento souhlas pozbývá platnost a 

předmětné odpady budou tříděny samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.  

 
 

D) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního 

prostředí 

 
1) Voda 
 
1) Průsakové vody využívat rozléváním na povrch skládky, přebytky pak předáním oprávněné 

osobě dle smluvního vztahu.  
 
2) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části a odvodňovací systém 

dešťových vod chránit proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření 
skládky. 

 
3) Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde se nakládá s látkami závadnými, zabezpečit tak, 

aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod. 
 
4) V zařízení umístit prostředky pro odstranění případných úniků závadných látek. Použité 

sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo 
zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí.  
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2) Ovzduší 
 
1) Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů ve skládce a 

jejím okolí, zejména: kropit komunikace užitkovou vodou, zpětně rozlévat průsakové vody na 
těleso skládky, důsledně hutnit odpad, překrývat neaktivní části tělesa skládky biologicky 
aktivním materiálem nebo odpadem. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez 
zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do 
provozního deníku zařízení. 

 
2) Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných 

zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku.  
 
 
3) Další 
 

V zařízení je zakázáno zejména kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 
 
 

E) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

 
1) V provozním deníku vést záznam o využívání energie a surovin. 
 
2) Pro účel technického zabezpečení skládky zajistit úsporu přírodních zdrojů, zejména jejich 

nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS. 
 
 

F) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků  

 

1) Plnit aktualizovaný HAVARIJNÍ PLÁN – Střediska odpadového hospodářství Rozinov ze dne 
3. 3. 2017, zpracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a předložený 
krajskému úřadu ke schválení v rámci řízení o 6. změně IP. 

 
2) V prostoru zařízení a jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění 

nebo silnému vyvěrání skládkového plynu. Místa ohrožená výbuchem vybavit příslušnými 
značkami se symbolem nebezpečí.  

 
3) Při rozšiřování skládky o nové etapy 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 kontrolovat (například pomocí 
geoelektrického měření) do doby, než úroveň odpadů dosáhne výšky nejméně 2 m.  

 
4) Pro ochranu těsnění skládky není dovoleno, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy 

pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního 
drenážního systému.  

 
5) Pravidelně provádět školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a nakládání s odpady. 
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G) Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného 

provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo 

zdraví člověka 

 
1) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie zajistit kontrolu zaplnění jímky 

průsakových vod.  
 
2) V případě havarijní situace postupovat dle schváleného PROVOZNÍHO ŘÁDU ZDROJE 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ - SKLÁDKA ROZINOV, PROVOZNÍHO ŘÁDU – STŘEDISKA 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ROZINOV a HAVARIJNÍHO PLÁNU – Střediska 
odpadového hospodářství Rozinov. 

 
 
 
3) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky 

s uvedením:  

- místa havárie; 

- časových údajů o vzniku a době trvání havárie; 

- informované instituce a osoby; 

- data a způsobu provedeného řešení dané havárie; 

- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. 

 
 

H) Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  

(metodika měření, frekvence, vedení záznamů) 

 
Během provozování skládky probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování. 
Program kontroly a sledování je navržen v níže uvedených parametrech:  
 

1) Sledování jakosti a množství průsakových vod 

Parametr Četnost měření  

úroveň hladiny průsakové vody v jímce denně 

množství průsakových vod  
při čerpání a při 

předávání oprávněné 
osobě 

ZCHR (pH, CHSKMn, RLsuš., RLžíh., NO3
-, NO2

-, NH4
+, Cl-, SO4

2-

, F-, vodivost), TK (Pb, Cd, Cr, As, Hg), NEL, AOX 
2 x ročně, jaro - podzim 

BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen), sulfidy, fenoly, PAU, 
Salmonella, Clostridium perfringens 

1 x za 5 let 

 
Kvalita průsakových vod se zjišťuje v akumulační jímce. Rozbor vzorku odebraného oprávněnou 
osobou provádí akreditovaná laboratoř. 
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2) Sledování podzemních a povrchových vod v okolí skládky 

Parametr 
Místo  Četnost 

měření  

Výška hladiny podzemní vody  HV9, HV16, HV17 
2 x ročně, 

jaro - podzim 

ZCHR (pH, CHSKMn, RLsuš., RLžíh., NO3
-, 

NO2
-, NH4

+, Cl-, SO4
2-, F-, vodivost), TK 

(Pb, Cd, Cr, As, Hg), NEL, AOX 

HV9, HV16, HV17 
Výtok z podskládkové 

drenáže, potok nad skládkou, 
potok pod skládkou 

2 x ročně, 
jaro - podzim 

BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, 
xylen), sulfidy, fenoly, PAU, Salmonella, 

Clostridium perfringens 

HV9, HV16, HV17 
Výtok z podskládkové 

drenáže, potok nad skládkou, 
potok pod skládkou  

1 x za 5 let 

Odběr vzorku provádí oprávněná osoba, zkoušky akreditovaná laboratoř. 

 

3) Jakost a množství skládkového plynu 

 

- Monitoring skládkového plynu realizovat pomocí zárazných sond a zjišťováním 
povrchové migrace plynu. 

   Parametry a četnost měření skládkového plynu 

Ukazatel Parametr 
Četnost měření během 

provozu 

Zjišťování jakosti a 
množství skládkového 

plynu 

CH4, CO2, O2, N2 
(dopočítáním do 100 %), 

atmosférický tlak, H2S a CO 
1 x ročně 

Účinnost KK filtrů 

Dle kapitoly 11. 8 ČSN 83 
8034 Skládkování odpadů – 

odplynění skládek (Září 
2018) 

2 x ročně, jaro - podzim 

 - Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou 
firmou. 

 - Monitorování provádět 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. 

 

4) Pachové látky 

 

1) Měření pachových látek provádět v souladu s platnou legislativou. 
 

5) Další monitoring 

 

Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem nebo třetí osobou. 
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a) Denně sledované ukazatele: 

- zhodnocení meteorologických ukazatelů na konci směny (teplota vzduchu, přítomnost 
vertikálních srážek, oblačnost, větrnost); 

- množství recirkulované průsakové vody na těleso skládky (výpočtem dle výkonu 
čerpadel a doby čerpání); 

- jen při odvozu, množství předané průsakové vody do smluvní ČOV; 

- 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 – dle ČSN 83 8036, kap. 9. 

c) Ukazatele sledované 1 x za 5 let: 

- kontrola nepropustnosti jímky průsakových vod. 

 

6) Vyhodnocení monitoringu 

- Do provozního deníku zaznamenávat výsledky provedených měření, s výjimkou 
monitoringu zajišťovaného třetí osobou, jejichž výsledky budou uloženy v sídle 
provozovatele zařízení k případné kontrole.  

- Po provedené analýze budou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů 
podzemních, průsakových a povrchových vod s hodnotami získanými předchozím 
sledováním a stavem před zahájením skládkování. Budou-li zjištěny rozdíly, budou 
posouzeny a vyhodnoceny. Bude-li příčinou zhoršení jakosti vod havarijní stav, 
budou neprodleně provedena nápravná opatření. 

 
 

Ch) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění 

vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku  

 
Opatření s ohledem na charakter zařízení nejsou navržena.  
 
 

I) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

 
Provozovatel zařízení je povinen: 

- předložit roční zprávu o plnění podmínek Integrovaného povolení krajskému úřadu, k 31. 3. 
běžného roku, v náležitostech dle prováděcího právního předpisu. 

- ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, 

- neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a 
havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 

 

J) Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem 

na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 

 
Podmínky nejsou stanoveny. 
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K) Ostatní podmínky 

 

Na tělese skládky průběžně odstraňovat náletové dřeviny a invazivní druhy rostlin.  

 

Pozn.  

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení obsahuje: 

a) provozovatele zařízení, 

b) popis zařízení a popis umístění zařízení, 

c) podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 
podmínek (dále jen "závazné podmínky provozu"), 

Neobsahuje: 

d) výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních 
právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením nebo jeho změnou. 

 


