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Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
- druhá fáze provozu skládky Jihozápadní Pole
souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

RozHoDNUT!
Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, jako správní orgán
přísluŠnýpodle ustanovení§ 67 odst. 't písm. g) zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízéní)
v platném zněnÍ, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a)zákona č. 185/200í Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech")
a ustanovenÍ§ 11 odst. 1 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,správní řád') po řízenívedenémdle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě
Žádosti společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace takto:

právnické osobě Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
se sídlem náměstí 1.máje 89, 430 0í Chomutov , lC 00079065,

uděluje souhlas
ve smyslu ustanovení§

í4 odst. 1zákona

o odpadech

k provozováni zařízení k využíváni odpadů na povrchu terénu v rámci provozu druhé fáze
skládky Jihozápadní Pole (CZU0O3í4), umístěné na pozemku p.č. 4551t1 v k.ú. Chomutov l a
zároveň s jeho provozním řádem.

Zařízeníje provozováno iako druhá fáze provozu skládkv Tko Jihozápadní pole a ie určeno
í odoadů na
ní a rekultivaci této skládkv. které
N,l1 ve smvslu přílohv č. 20 whláškv č. 383/2001 Sb.

Zařízeni je určeno k využíváníodpadů při uzavíránía rekultivaci skládky Jihozápadní pole,
konkrétně kvytvoření vvrovnávací vrstvv pod uzavíracímtěsněním skládkv, stavba So-01.
Skládka Jihozápadní Pole byla provozována do roku 1996, kdy došlo kukončenířízeného
ukládání tuhého komunálního odpadu. Postupné uzavírání skládky je prováděno ve čtyřech
etapách podle schváleného projektu vypracovaného společnostíHydroprojekt v roce 1996,
upřesněného v roce 2001 a aktualizovaného v listopadu 2012. V současnosti je dokončena l.
etapa, pro kterou bylo vydáno Městským úřadem Chomutov kolaudačnírozhodnutí č.j.:
StU/0508/2005-Bře ze dne 26.4.2005. V ll. etapě byla téměř dokončena vyrovnávací vrstva,
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samotná rekultivace (těsnícívrstva) ještě provedena nebyla. V současnédobě probíhajípráce na
stavbě vyrovnávacívrstvy v etapě lll a lV se zbývajícívolnou kapacitu zařízení cca 50 000 m3.

Souhlas se uděluje

o odpadech:

za

následujících podmínek ve smyslu

§ 78 odst. 2 písm. a)

zákona

1. Souhlas

k provozování zařízení k využíváníodpadů na povrchu terénu se vztahuje výhradně
na následující druhy odpadu zařazené dle vyhlášky č,38112001 Sb., kterou se stanoví Katalog
které budou wužitv k
acívrstw pod těsněním skládkv:

kód odpadu

Název odpadu

01 01 01

odpadv ztéžbvrudnÝch nerostů

01 01

02

odpadv ztéžbvnerudných nerostů

01

0306

Jiná hlušina neuvedená pod číslv01 03 04 a 01 03 05

01

0408

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem01 04 07

01

0409

odpadnípíseka iíl

01 041

0

020401
1

001 01

1oo2o2
1

00903

1

00908

1

01

003

Nerudný prach neuvedenÝ pod číslem01 04 07

Zemina z čištěníapraní řepv
Škvára, struska a kotelníprach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem1O

1,1 04)

Nezpracovaná struska
pecní struska

Licíformy aiádra použitá k odléváníneuvedená pod číslem'10 09 07
pecní struska

í 01 006

Licíformy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem10

101201

Odpadní keramické hmotv před tepelným zpracováním

101206

Vyřazené formy

'10 05

1

01208

odpadní keramické zboží,cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

1

01301

odpad surovin před tepelnÝm zpracováním

101314

Odpadní beton a betonový kal

120117

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem12 01 16

161104

Jiné vyzdívky ažáruvzdornémateriály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem16
11 03

170101

Beton

170102

Cihly

17o103

Tašky a keramické výrobky

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem17 01 06

170504

Zemina a kameníneuvedenépod číslemí7 05 03

1

70506

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem17 05 05

1

70508

Štěrk ze železničníhosvršku neuvedenÝ pod číslem17 05 07

170604

lzolačnímateriályneuvedené pod číslv17 06 01 a 17 06 03

170802

Stavební materiály nabázi sádry neuvedené pod číslem17 08

01
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17o9o4

Směsné stavebnía demoličníodpadyneuvedené pod číslv17 09

í 90503

Kom post nevyhovuj ícíjakosti

1

90802

odpadv z lapáků písku

1

91209

Nerosty (např. písek, kamenv)

2oo2o2

Zemina a kameny

200303

uliěnísmetky

2.

01

.17 09 02 a 17 09 03

Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, není-li dále uvedeno
jinak. Provozní řád je vyhotoven ve dvou výtiscích opatřených otiskem úředního razítka a
podpisem úředníosoby. Jeden jeho výtisk je předán provozovateli a druhý výtisk je uložen ve
správním spisu. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena a

provozní řád bude k dispozici na provozovně.
Při přejímce odpadů je provozovatel zařízení povinen ověřit, že přijímané odpady odpovídají
základnímu popisu odpadu; tuto povinnost splní provedením vizuální kontroly a namátkovým
ověřením shody vlastností přijímaného odpadu s popisem uvedeným v průvodnídokumentaci
odpadu.
4. Odpady mohou být využity na povrchu terénu teprve po vytřídění případných nebezpečných
sloŽek a po úpravě drcením tak, aby z nich mohl být odebrán reprezentativní vzorek (podoba
štěrkopísků,stavebního kameniva, zásypového materiálu atd.).
5. Do zařizení budou přijímány výhradně odpady uvedené v provozním řádu; a to na základě
splnění limitních hodnot koncentrací látek ve vodném výtuhu pro třídu vyluhovatelnosti llb
podle tabulky č. 2.1 přílohy č.2 vyhl. č. 29412005 Sb.
6. V případě dodatečnéhozjištění nebezpečných odpadů budou tyto odpady vytříděny, odděleně
skladovány předepsaným způsobem na vyhrazeném místě a pouze po nezbytně nutnou dobu
a následně předány k odstranění nebo využitíoprávněným osobám.
7. Y zařizeni nesmí být využíván jakýkoliv druh odpadu přepravený ze zahraničíani odpad
vzniklý úpravou odpadu přepraveného ze zahraničí.
8, V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízenípřevzat, protože jeho vlastnosti,
druh či pŮvod jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodnídokumentací nebo by jeho převzetí
bylo v rozporu se schváleným provo_zním řádem, bude tato skutečnost bez zbytečného
prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označenípůvodce či přepravce
takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.
9. Provozovatel bude monitorovat zůstatkovou kapacitu zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejímu
pŮdorysnému ani výškovémupřekročení. V případě, že na základě zaměření bude zjištěno
pŮdorysné nebo výškovépřekročení stanovené kapacity zařízení, budou tyto neprodleně
odstraněny a těleso upraveno do souladu s projektovou dokumentací.
10. Po dokončeníterénníchúprav provede provozovatel uzavření skládky (zatěsnění skládky) a
rekultivaci celého dotčenéhoúzemípodle projektu rekultivace. Biologická část rekultivace bude
provedena v nejbliŽším agrotechnickém termínu po dokončeníterénníchúprav na příslušné
Části zařízení. Rekultivace včetně biologické části bude dokončena nejpozději do dvou let od
dokončeníterénníchúprav, následnou pěstební péčiv rozsahu Čsu 83 8035 bude
provozovatel provádět nejméně po dobu pěti let.
11. Provozovatel umožníkontrolní odběr vzorků odpadů a podzemních nebo povrchových vod
osobě, která se prokáže písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků vydaným
Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zároveň určíz řad zaměstnanců pracovníka, ktený bude
osobně přítomen kontrolnímu odběru vzorků a podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků.
12. Monitoring vlivu provozu zařízení na jakost podzemních vod bude prováděno 2x ročně
z monitorovacích vrtŮ CH 435 a CH 431 v minimálním rozsahu: NEL, N-NH4*, pH, vodivost,
fenolový index, Cl-, NO2-, NO3-, Ni, Zn, V, As, Cr, RAS, PAU.

3.
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13.VeŠkeréodběry vzorkŮ bude provádět pouze kvalifikovaná osoba a to tak, aby byla zajištěna
jakost a řízení kvality vzorkování, přičemžanalytický rozbor takto odebraných vzorků můžebýt
prováděn pouze v laboratořichlzařízeních autorizovaných pro stanovené metody. Pro kontroÍu
kvality vzorkování budou v provozním deníku uchovávány protokoly o odběru veškených
vzorků.

Veškeréanomálie od dlouhodobé řady pozorování, zjištěnévizuálním pozorováním či v rámci
hydrochemického monitoringu budou neprodleně oznámeny zdejšímuúřadu.
15. Do 31. ledna každéhoroku bude zdejšímuúřadu předložena zpráva o provozu zařízeni za
uplynulý kalendářní rok, jejížsoučástí budou výsledky monitoringu vod, množství využitých
odpadŮ Čijiných materiálů dle druhů a údaj o zbytkové kapacitě zařízení. Zpráva bude
obsahovat porovnání výsledků s dosavadním vývojem skládky.
16. Provozovatel oznámí zdejšímu úřadu ukončeníprovozování zařízení kvyužíváníodpadů na
povrchu terénu a to do 7 dnŮ po skončeníprací na terénníchúpravách a do 60 dnů po
ukonČenímu bude předložen výkres geodetického zaměření konečnéhostavu terénu.
17. ŠestměsícŮ před předpokIádaným naplněním kapacity zařizeni, nejpozději ale do
31.12.2014 předloží provozovatel návrh na stanovení podmínek péčeo skládku po
ukonČeníjejího provozu, zahrnujícínávrh biologické rekultivace, odplynění sktádky a
návrh monitorování skládky pro dobu provádění rekultivace sktádky i následné péčáo
14.

ni.

18. Souhlas k provozu výše uvedeného zařízeníse vydává na dobu

do 3í .12.2014.

oDUvoDttĚtrtÍ
Dne 18.10.2012 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životníhoprostředí

a zemědělství, žádost společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace,
se sídlem náměstí 1.máje 89,430 01 Chomutov, lČ 00079065, o udělenísouhlasu k provozování

zařízení k vyuŽÍvání odpadŮ na povrchu terénu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní
řízení.

Předmětem žádosti je provozování zařízeník využíváníodpadů na povrchu terénu, které odpovídá
druhé fázi provozu skládky Jihozápadní Pole, umístěnéna pozemku p.č. 455,1 11 v k.ú. Chomutov l.

Zařizení je určeno k využíváníodpadů při uzavíránía rekultivaci skládky Jihozápadní Pole,
konkrétně k vytvoření vyrovnávací vrstvy pod uzavíracímtěsněním skládky, stavba So-01.
Skládka Jihozápadní Pole byla provozována do roku 1996, kdy došlo kukončenířízeného
ukládání tuhého komunálního odpadu. Postupné uzavírání skládky je prováděno ve čtyřech
etapách podle schváleného projektu vypracovaného společnostíHydroprojekt vroce 1996 a

upřesněného v roce 2001. V současnosti je dokoněena l. etapa, pro kterou bylo vydáno Městským
úřadem Chomutov kolaudačnírozhodnutí č.j.: StÚio5o8/2o05-Bře ze dne Ža.+.Žoos. V ll. etapě
byla téměř dokončena vyrovnávací vrstva, samotná rekultivace (těsnícívrstva) ještě provedena
nebyla. V souČasnédobě probíhají práce na stavbě vyrovnávací vrstvy v etapě lll a lV.
Zařízeni jiŽ bylo provozováno na základě souhlasu zdejšíhoúřadu č.j.:2036tZPZo7tpz-1O32 ze
dne 11.9.2007 s platností do 31 .12.2012. S ohledem na zbývajícívolnou kapacitu zařízení, která
Činícca 14 000 m' a s ohledem na končícíplatnost ÚyiSÓ uveOeného rozhodnutí požádal
Provozovatel o vydání nového rozhodnutí k provozování zařízení kvyužíváníodpadů na povrchu
terénu, které ve své podstatě odpovídá provozu druhé fáze skládky ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k)
zákona o odpadech.

k žádosti bvlv předloženv následuiící dokladv:

-

T_el.:

Návrh provozního řádu
Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
Aktualizovaný projekt rekultivace z listopadu 2012
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Opatřením JlD: 147428l2012lKUUK ze dne 30.10.2012 oznámil Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životníhoprostředí a zemědělství, všem účastníkům
řízeni a dotčeným orgánům veřejné
správy zahájení řízeníve výše uvedené věci a stanovil lhůtu pro vyjádření. Zároveň vyzval
žadatele k uhrazení správního poplatku ve výši 50O,- Kč a KHS Ústeckého krale požádal o
vyjádření k předloženému provoznímu řádu,
Správní poplatek byl zaplacen převodem dne 30.11,2012.

Souhlasné stanovisko KHS Ústeckého kraje č,j. KHSUL 353O7t2O12 ze dne 7.12.2012 bylo

doručeno zdejšímu úřadu dne 10.12.2012.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti
ajejích příloh sezákonem o odpadech a předpisů vydaných kjeho provedení a se schváleným
Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Stanovením podmínek upřesnil podmínky
provozu zařízenía zaplacoval požadavky uplatněné dotčeným orgánem státní správy v průběhu
správního řízeni. Protože nezjistil žádnénedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit
souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Krajským úřadem byl předmětnému zařízení přiřazen z evidenčních důvodu nezaměnitelný číselný
kód provozovny (CZU00314), ktený je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

PoUčeruí
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém

se uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem

stejnopisŮ tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis.
LhŮta pro podání odvolání se počítáode dne následujícího po doručenípísemnéhovyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Rozdělovník
účastníciřízení:

-

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, Pražsképole, 430 01 Chomutov,
DS: 9kik9zd
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602,430 28 Chomutov, DS: 497beyz

Dotčenéorqánv veřeiné spráw:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územnípracoviště Chomutov, DS: 8p3ai7n
Magistrát města Chomutova, stavební úřad, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, DS: 497beyz

-

Na vědomí:
Magistrát města Chomutova, odbor životníhoprostředí, Zborovská 4602,430 28 Chomutov,

-

DS:497beyz
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