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Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace - kompostárna
1 zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

souhlas dle § 14 odst.

zákonů

Krajský úřad Usteckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské
zřízení)vplatném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č, 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zákon o odpadech") a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,správní řád") po řízenívedeném dle zákona o
odpadech a správního řádu, rozhodl na základě žádosti společnosti Technické služby
m ěsta C ho m utova, příspěvkov á or ganizace takto
:

právnické osobě Technlcké služby města Chomutova, příspěvková organizace
se sídlem náměstí 1.máje 89, 43O 01 Chomutov, |Č00079065,

uděluie souhlas
ve smyslu ustanovení§,14 odst. 1zákonao odpadech
k provozování zařízení k využíváníodpadů ,,S0-04 - komposlárna" (CZU00313),
umístěného nazabezpečené izolované ploše v areálu bývalé městské ťízenéskládky, která
je součástíkomplexu Odpadového hospodářství města Chomutova, na p.p.č. 4524124 v k.ú.
Chomutov l a s provozním řádem uvedeného zařízení,jehož ověřený stejnopis je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Kompostárna je určena k úpravě a využitíbioologicky rozložitelných odpadů kategorie ,,O",
s vyloučenímveškerých vedlejších živočišnýchproduktů ve smyslu nařízeníEvropského
parlamentu a Rady (ES) č. 177412002 ze dne 3.října 2002, Maximální kapacita kompostárny
je 6500 t odpadů za rok, Maximální ročníkapacita fermentoru je 2250 t zpracovaného
odpadu. Kapacita zařízení je limitována maximálním množstvím (hmotností) zakládky
íel,,. +420 475 657 1 1 '1 , Fax: +420 475 200 245, Url: wr,vw.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
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'(,

v jednom fermentačnímcyklu, která

činí10 -15 t zpracovaného materiálu, a dobou zdržení

fermentátu ve fermentačnímprostoru.

Ve smyslu § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech
podmínky:

,l. Do

se

souhlas váže na následující

zařízení budou přijímány následující odpady kategorie ,,ostatní" dle vyhlášky

č.

381/2001 Sb., kterou se stanovíKatalog odpadů:

kód odpadu

Název odpadu

0201 01

kalvzpraníazčištění

0201 03

odpad rostlinných pletiv

020107

odoadv z lesnictví

020301

Kalv z praní, čištění,loupání, odstřed'ování a separace

020304

surovinv nevhodné ke sootřebě nebo zoracování

020305

kalv z čištěníodoadních vod v místě ieiich vzniku

020401

zemina z čištěníapraní řepv

020403

kalv z čištěníodoadních vod v místě ieiich vzniku

020601

surovinv nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

020603

kalv z čištěníodpadních vod v místě ieiich vzniku

o2o701

Odoadv z praní, čištěnía mechanického zpracování surovin

020702

odpadv z destilace lihovin

020704

SurovinV nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

020705

kalv z čištěníodpadních vod v místě ieiich vzniku

0301 01

odoadníkůra a korek

0301 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky
číslem03 01 04

030301

odpadníkůra a dřevo

030307

Mechanickv oddělenÝ vÝmět z rozvlákňování odoadního papíru a lepenkv

040210

oroanické hmotv z ořírodních oroduktů (naoř. tuk. vosk)

o40221

odoadv z nezpracovanÝch textilních vláken

040222

odoadv ze zlracovanÝch textilních vláken

1

501 01

papírovéa lepenkové obalv

1

501 03

Dřevěné obalv

170201

a dýhy, neuvedené pod

Dřevo

1

90503

kompost nevvhovuiící iakosti

1

90604

produktv vvhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

1

90605

Extraktv z anaerobního zpracování odpadů živočišnéhoa rostlinného původu

1

90805

kalv z čištěníkomunálních odpadních vod

1

90809

19,1201

Směs tuků a oleiů z odlučovačetuků obsahu|ícípouze iedlé oleie a iedlé tuky
paoír a leoenka

191207

Dřevo neuvedené ood číslem19 12 06
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2001 01

paoír a leoenka

2001 08

Biolooickv rozložitelnÝ odpad z kuchvní a stravoven

2001 38

Dřevo neuvedené ood číslem20 01 37

20o2o1

Bioloqickv rozložitelný odpad

200302

odpad z tržišt'

200304

kal ze seotiků a žump

provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, jehož
ověřený stejnopis je nedílnou součástítohoto rozhodnutí, není-li dále uvedeno jinak a
s jehož zněním bude obsluha prokazatelně seznámena.

2. Zařízení bude

3.

Odpad kat. óísla 20 01 08 - biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven bude
do zařízenípřebírán pouze po doplnění vhodné technologie k hygienizaci uvedeného
odpadu v souladu s Nařízením vlády Evropského parlamentu a rady (ES) č. 177412002,
kterým se stanoví hygienická pravidla týkajícíse vedlejších živočišnýchproduktů, které
nejsou určeny k lidské spotřebě.

4,

Při zakládání odpadů, které jsou zdrojem zvýšeného zápachu či výskytu hmyzu, bude
před homogenizací zakládky důsledně dbáno na jejich denní krytí vhodnými odpady
(např. dřevníhmota, sláma, zeminy, piliny).

5.

Pro vylepšení vlastností kompostů mohou být v případě potřeby dodány do zakládek
odpady kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem17 05 03, max, však
v množstvído 10 "/" z celkového množstvíodpadů v zakládce.
Před založením nové zakládky bude provedena kontrola stavu plochy s ohledem na
zachování vodohospodářského zabezpečenílokaliiy. Případná poškození plochy ói
jejího odvodněníbudou před novou zakládkou odstraněny,
Výluhové vody budou využity pro zkrápění kompostů, v případě zvýšených srážek
budou tyto zneškodňovány na příslušnéčistírněodpadních vod po ověření jakosti vod
ve smyslu provozního řádu čistírnyodpadních vod (resp. kanalizačníhořádu, budou-li
výluhové vody předávány v režimu odpadních vod), V provozním deníku budou vedeny
záznamy o době óerpáníuýluhových vod a o způsobu jejich zneškodňování.
S minimální četností1 x za 5 let bude provedena zkouška těsnosti jímky uýluhových

6.
7.

8.
9.

vod.

Tekuté nebo kašovité vstupní suroviny budou naváženy přímo do zakládek, případně
skladovány v nepropustných kontejnerech; nebudou skladovány na vodohospodářsky
nezabezpečených plochách.
10.Vpřípadě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho
vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s průvodnídokumentací odpadu nebo by
jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost bez
zbytečnéhoprodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označení
původce či dopravce takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.
11. Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, dokumentaci odpadů a
průběžnouevidenci odpadů podle ustanovení § 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Provozní
deník bude obsahovat rovněž záznam o přejímce odpadů, obsahujícímnožství a druh
převzatého odpadu, datum převzetí odpadu, označeníosoby, od které byl odpad převzat
a označenípůvodce odpadu, a záznam o předání odpadů k využitíobsahující množství
a druh odpadu, datum předání a osobu, které byl odpad předán.
12. Vyrobené komposty budou vyhovovat jakostním znakům rekultivačního kompostu dle
vyhl. č. 34112008 Sb. o podrobnostech nakládánís biologicky rozložitelnými odpady:

Strana 3

Hodnota
Od zjištěnéhodnoty spalitelných látek do
Vlhkost v 7" hm.
ieiího dvoinásobku. avšak min.40 až 65
Spalitelné látky ve vysušenémvzorku v min.25

znak iakosti

o/"

hm,

Celkový dusík přepočtený na vysušený min,0,6
vzorek v % hm.

min. 20 (max. 30)
6.0 - 8.5

Poměr C : N
Hodnota oH
Nerozložitelnéoříměsi v %

max,2,0

Limitní koncentrace rizikov,ých látek a prvků ve výstupu ze zařízeni:
Výstupy (skupina 2)

Sledovaný
ukazatel

As

cd

CrcelkovÝ
Cu

Jednotka

Ni

Pb
Zn

PcB
PAU

mo/ko sušinv
mo/ko sušinv
mo/ko sušinv

10

20

30

2
100

3

4

5

mq/ko sušinv

170

250
400

300
500

600
600

sušinv
sušinv
sušinv
sušinv
sušinv
mo/kq sušiny

2

65
200
500
0,02

5
150

300
1 200
0,2

3

6

max,2"/"

max.2"/o
hm.

Nerozložitelné
příměsi>2
% hm.
mm

13.

15

1

120
400
1 500

100

hm.

500
1 800
dle zoůsobu vvužití
dle zoůsobu vvužití

mg O2l g
sušiny

AT4

kkuoina 3)

40

mq/ko
mo/ko
mo/ko
mo/ko
mo/ko

Ho

Třída lll

Třída ll

Třída l

Stabilizovaný
biologicky
rozložitelný odpad

< 10

V

případě komposiování kalů z čištěníkomunálních odpadních vod musí vyrobený
kompost splňovat následující kritéria pro kontrolu účinnostihygienizace prováděné
na základě sledován í indikátorových m ikroorganismů
:

lndikátorový

Jednotky

mikroorganismus

salmonellla sop.
Termotolerantní
koliformní bakterie
Enterokoky

Počet zkoušených
vzorků při každé
kontrole výstupu

nález v 50o

KTJvlg
KTJv1

g

5

-

neoativní

5

5

Limit

(nálezlkolonie
tvořícíjednotky
KTJ)

2
3
2
3

<1

0"

<50
<1

0"

<50

že jakost vyrobeného kompostu nebude vyhovovat výše uvedeným limitů,
bude kompostovací proces opakován. V případě překročenílimitů pro obsah těžkých
kovů bude kompost odstraněn skládkováním na příslušnéskládce nebo spálením.
15. Kontroly vyrobených kompostů z hlediska Wše uvedené koncentrace vybraných
rizikových látek budou prováděny s minimální četností12 x za rok.
16, Bude-li kompost využíván, resp, dáván do oběhu jako organické či organominerální
hnojivo, musí limitní hodnoty rizikových prvků vyhovovat limitům vyhlášky Ministerstva
14. V případě,
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zemědělství ó.47412000 Sb. ze dne 13. prosince 2000,
na hnojiva,

o

stanovení požadavků

17. Odpady vyžadujícímechan|ckou úpravu (např. dřevo) budou před založenímrozdrceny

nebo našiěpkovány na potřebnou frakci.
18. Do zařízení nebude přijímáno stavební dřevo obsahující barvy a nátěry.

19.Odběratel kompostů bude seznámen sjakostními znaky kompostu a sdoporučeným
způsobem nakládání s kompostem.
20, Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, ÚP Chomutov, budou předloženy výsledky
mikrobiologického rozboru kalů užívanýchpro kompostování.

Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, že dojde ke změně
podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení§
78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech, Za rozhodné podmínky se nepovažuje: název
zařízení,telefonní spojení na vlastníka, siatutárního zástupce a provozovalele zařízení,
telefonníšíslaorgánu ochrany veřejného zdraví, údaje o sídlech příslušných dohlížecích
orgánů (Ceská inspekce životníhoprostředí, orgán místnísamosprávy, příslušný orgán
státní správy apod.); typy technického a technologického vybavení zařízení,Takové
změny stačípouze oznámit na krajský úřad.
22, Souhlas k provozu výše uvedeného zařízení se vydává na dobu do 31.12.2017.

2,1.

oDůVoDtrtĚtrtí
Společnost Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, požádala dne
14.2.2012 Krajský úřad Usteckého kraje o souhlas k provozování zařízení k úpravě odpadů
,,S0-04-Kompostárna" dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně
některých dalších zákonů, v platném znění,

o zařízení ke kompostování biologicky rozložilrelných odpadů, umístěné
nazabezpečené izolované ploše v areálu bývalé městské řízené skládky, která je součástí
komplexu Odpadového hospodářství města Chomutova, na p.p.č. 4524124 v k.ú.
Chomutov l. K vlastnímu kompostování budou využívány dva technologické postupy:
klasické (otevřené) kompostování - krechtouý způsob a uzavřené kompostovánív aerobním
fermentoru EWA. Maximální kapacita kompostárny je 6 500 t odpadů za rok, Maximální
ročníkapacita fermentoru je 2250l zpracovaného odpadu. Kapacita zařízení je limitována
maximálním množstvím (hmotností) zakládky v jednom fermentačnímcyklu, která činí10 15 t zpracovaného materiálu, a dobou zdrženííermentátu ve fermentačnímprostoru.
Jedná se

K žádosti bvlv předloženv následující dokladv:
Návrh provozního řádu zařízení
Kopie výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
Pr, vložka 630
Kopie výpisu z katastru nemovitostí

-

-

Kopiekatastrálnímapy
Kopie Zřizovací listiny
Kopie Živnostenského listu č.j. OŽÚl7g17105 (nakládánís nebezpečnými odpady)
Kopie Živnostenského listu ó.j. OŽÚl7g18105 (nakládání s odpady vyjma nebezpečných)
Kopie Živnostenského listu ó.j, OŽÚl7g22lO5 (výroba hnojiv)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, oznámil zahájení

řízenívšem účastníkůma dotčeným orgánům státní správy opatřením JlD
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2BB16I20121KU|JK ze dne 22.2.2012 a zároveň požádal Krajskou hygienickou stanici
Ústeckého kraje, ÚP Chomutov o vyjádření k provoznímu řádu zařízení. Dále pak seznámil
účastníkyřízenís právem navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeníaž do
vydání rozhodnutí, Zároveň byli účastníciřízenía dotčenéorgány poučeni o právu nahlížet
do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
V rámci ústníhojednání a místníhošetření, ze dne '15.3.2012, ze kIerého byl sepsán
protokol, byly
doloženy certifikáty ES prohlášení o shodě a závěrem konstatováno, Že
'souhlasného
po obdržení
stanoviska Krajskó hygienické stanice Ústeckého kraje, ÚP
Chomutov, bude vydán souhlas s provozem zařízení,

9ne 3.4.2012 bylo zdejšímuúřadu _doručeno vyjádření Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje UP Chomutov, č.j. KHSUL 1072312012, ze dne 3.4,2012, ve kterém KHS
požadovala doplnění provozního řádu dle připomínek uvedených v tomto vyjádření.
Vzhledem k nutnosti přepracování provozního řádu zařízení dle požadavků KHS a doplnění
požadovaných dokumentů Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a
zemědělství, v souladu se správním řádem řízenípřerušil opatřením ze dne 10.4,2012, JlD
4934412012lKUUK.

Dne 26.6.2O12 bylo Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životníhoprostředí a
zemědělství, doručeno souhlasné vyjádření KHS č.j. KHSUL 195212012 k přepracovanému
provoznímu řádu zařízení. Dne 4.7. byly doplněny požadované dokumenty (Zřizovací listina,
Zivnostenské listy),
Správnípoplatek ve výši 500 Kč byl uhrazen převodem z účtudne 1.3,2012.
Krajským úřadem byl předmětnému zařízenípřiřazen, z důvodu evidenčních,nezaměnitelný

číselnýkód provozovny CZU00313, který je také uveden ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, hodnotil soulad
žádosti a jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisů vydaných k jeho provedení a se
schváleným Plánem odpadového hospodářství Usteckého kraje. Protože krajský úřad
nezjistil žádnénedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

PoUčENí
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníciťízenípodat odvolání podle § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životníhoprostředí, a to podáním u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životníhoprostředí a zemědělství. Lhůta pro
podání odvolání se počítáode dne následujícího po doručenípísemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
uloženérozhodnutí připraveno k vyzvednutí,

,,otisk

ú ředn

ího r azítka"

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životníhoprostředí
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Rozdělovník
účastníciřízení:

-

Technické služby města Chomutova, nám. 1. máje 89, 430 01 Chomutov, DS 9kik9zd
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602,430 28 Chomutov, DS 497beyz

Dotčenéoroánv státní spráw:
Krajská hygienická stanice ÚX, ÚP Chomutov, Kochova
8p3ai7n

-

'l

185, 430 '12 Chomutov, DS

Na vědomí:

-

Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad a životníprostředí, Husovo náměstí
104,43028 Chomutov, DS 497beyz
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