
Krajský úřad Zlínského kraje IČO: 70891320

tř. Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 372, 375, 391; fax: 577 043 352

761 90  Zlín e-mail: karel.brezina@kr-zlinsky.cz ,  diana.tkadlecova@kr-
zlinsky.cz, ondrej.skoba@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Skládka odpadů Slavičín s.r.o.
Osvobození 25
763 21 SLAVIČÍN

datum
5. května 2010

oprávněná úřední osoba
Ing. et Ing. Ondřej Skoba

číslo jednací                    spisová značka
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ROZHODNUTÍ

o vydání změny integrovaného povolení č. 4 pro zařízení "Skládka komunálních odpadů 
Slavičín – Radašovy" společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „krajský úřad“) jako 
věcně a místně příslušný správní úřad, podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a dle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 
jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované 
prevenci

rozhodnutí

I. Integrované povolení č. j. KUZL 38199/2007 ze dne 7. listopadu 2007, ve znění změn 
č. j. KUZL 26782/2008 ze dne 14. července 2008, č. j. KUZL 83150/2008 ze dne 
18. května 2009 a č. j. KUZL 76581/2009 ze dne 11. ledna 2010, vydané krajským 
úřadem společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 
Slavičín, s přiděleným IČ 27725481, pro zařízení „Skládka komunálních odpadů 
Slavičín – Radašovy“, se ve výrokové části rozhodnutí mění takto:

1. V kapitole 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, 
zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 
v části A) Voda se za odstavec 8) vkládá nově odstavce 9) (str. 8), který zní:

8) Provozovatel provede proměření celistvosti těsnící folie v sekcích 1 a 2 etapy II skládky 
komunálních odpadů Slavičín-Radašovy. Jedná se o standardní kontrolu folie po 
navezení první ochranné vrstvy odpadů na nově vybudovanou a provozovanou část 
skládky.

Termín předložení protokolu z měření krajskému úřadu: 30. 06. 2010
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2. V části Tímto rozhodnutím se schvalují provozní řády: (str. 15) se text, který zní:

4) Provozní řád dle  zákona o ochraně ovzduší Skládka TKO – Radašovy

5) Doplněk 1 Provozního řádu Skládka odpadů Radašovy, Skládka odpadů S – 003, 
I. etapa. 

6) Doplněk Provozního řádu Skládka odpadů Radašovy, Skládka odpadů S – 003, II. etapa. 

7) Doplněk Provozního řádu Skládka odpadů Radašovy, Skládka odpadů S – 003, uzavřená 
skládka I. etapa.

mění takto:

4) Provozní řád dle  zákona o ochraně ovzduší Skládka TKO – Radašovy, 2010

5) Dodatek č. 1 Provozního řádu Skládka odpadů Radašovy, Skládka odpadů S – 003, 
I. etapa. 

6) Dodatek č. 1 Provozního řádu Skládka odpadů Radašovy, Skládka odpadů S – 003, II. 
etapa. 

7) Dodatek č. 1 Provozního řádu Skládka odpadů Radašovy, Skládka odpadů S – 003, 
uzavřená skládka I. etapa.

II. Na základě ustanovení § 50, odst. 2 a § 51, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon 
o odpadech“), §§ 10 a 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn, se provozovateli 
skládky odpadů v zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“, 
společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, 
s přiděleným IČ 27725481,

uděluje souhlas

k dispozici se zvláštním vázaným účtem číslo 1567250267/0100, který má provozovatel zařízení, 
společnost Skládka odpadů Slavičín s.r.o., zřízen u Komerční banky, a.s.

a  

k čerpání finančních prostředků z tohoto účtu, v celkové výši 584.764,- Kč (slovy: 
pětsetosmdesátčtyřitisícsedmsetšedesátčtyři korun českých z prostředků finanční rezervy skládky 
odpadů v zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“, společnosti Skládka 
odpadů Slavičín s.r.o., na uhrazení následujících prací spojených s realizací stavby I. etapy 
rekultivace skládky Slavičín – Radašovy v zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín –
Radašovy“:

a) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 219525 ze dne 21. 12. 2009 společnosti JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o.

 Obsyp objektu prohozenou zeminou 28.609,28 Kč

 Rozprostření ornice v rovině, tloušťka 20 cm 102.109,23 Kč
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 Plošná drenáž z kameniva tloušťka 20 cm 200.647,15 Kč

 Položení zpevňujícího rastru z pneumatik 8.592,40 Kč

 Kompletní konstrukce z betonu 198.501,- Kč

b) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 9204767 ze dne 02. 12. 2009 společnosti Institut 
pro testování a certifikaci, a.s.

 Stanovení obsahu škodlivin ve vzorků kůry 12.225,- Kč

c) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 2009866 ze dne 31. 12. 2009 dodavatele Jiří Rak –
RASSO

 Zemní práce, přeprava, nakládka vykládka 29.080,- Kč

d) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 27/2009 ze dne 11. 12. 2009 dodavatele 
Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

 Zpracování odborného posudku pro rekultivaci skládky 1. etapy Slavičín-Radašovy 
5.000,- Kč

Souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem číslo: 9400-0608087343/0300 a k čerpání 
z prostředků finanční rezervy se uděluje za následujících podmínek:

1) Žadatel může čerpat částku celkem do výše 584.764,- Kč z vázaného účtu číslo: 
1567250267/0100 skládky odpadů v zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín –
Radašovy“, který má provozovatel zařízení, společnost Skládka odpadů Slavičín s.r.o., zřízen 
u Komerční banky, a.s.

2) Částka 584.764,- Kč bude převedena na účet společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o. číslo 
35-8914100207/0100, vedený Komerční banky, a.s.

III. Na základě ustanovení § 50, odst. 2 a § 51, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon 
o odpadech“), §§ 10 a 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn, se provozovateli 
skládky odpadů v zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“, 
společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, 
s přiděleným IČ 27725481,

neuděluje souhlas

k čerpání finančních prostředků z finanční rezervy skládky uložené na zvláštním vázaném 
účtu skládky odpadů v zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“, na 
uhrazení následujících prácí:

a) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 219525 ze dne 21. 12. 2009 společnosti JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o.

 Plošná drenáž z kameniva tloušťka 20 cm 100.903,50 Kč
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b) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 219565 ze dne 31. 12. 2009 spolčenosti JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o.

 Rozprostření kůry 49.342,50,- Kč

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 12. ledna 2010 od společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o., se sídlem 
Skládka odpadů Slavičín s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, s přiděleným IČ 27725481 
(dále jen „provozovatel zařízení“), oznámení plánované změny v provozu zařízení – žádost o vydání 
souhlasu k čerpání finančních prostředků z finanční rezervy skládky na úhradu nákladů za provedené 
a převzaté práce v rámci stavby „Rekultivace skládky Slavičín – Radašovy“ v celkové výši 639.363 Kč
i s přiloženými fakturami a těmito doklady:

 Kopie faktury č. 219525 vystavené společností JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. 
ze dne 21. 12. 2009

 Kopie soupisu provedených prací a dodávek – Rekultivace skládky Slavičín – Radašovy 
ze dne 21. 12. 2009

 Kopie zjišťovacího protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích za období 20. 05. 2009 
až 30. 11. 2009

 Výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu 
č. 1567250267/0100, vedeném u Komerční banky, a.s. ze dne 23. 12. 2009

Krajský úřad vyhodnotil výše uvedené oznámení provozovatele zařízení a dospěl k názoru, že se 
nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“ 
dle § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, neboť tato změna nemá dle uvážení krajského úřadu 
významné negativní vlivy na životní prostředí.

Krajský úřad současně dospěl k názoru, že je nezbytné provést změnu stávajícího integrovaného 
povolení č. j. KUZL 38199/2007 ze dne 7. listopadu 2007, ve znění změn integrovaného povolení č. j. 
KUZL 26782/2008 ze dne 14. července 2008, č. j. KUZL 83150/2008 ze dne 18. května 2009 a č. j. 
KUZL 76581/2009 ze dne 11. ledna 2010 dle § 19a, odst. 2 zákona o integrované prevenci spočívající 
v udělení souhlasu dle ustanovení § 51 zákona o odpadech.

Provozovatelem nebyly v žádosti přiloženy tyto zákonné požadavky nezbytné pro uvolnění finanční 
rezervy skládky (uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů):

 Stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky

 Projektová dokumentace rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram 
rekultivačních prací

 Výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu ne starší než 
3 měsíce

Stavební povolení na stavbu „Rozšíření skládky Slavičín-Radašovy“, jehož součástí jsou mj. stavební 
objekty 02/1 – příprava území, 02/2 – technická rekultivace a 03/3 – odplynění skládky, č. j. SÚ-2260-
2008-Hr-60, bylo krajskému úřadu doručeno 21. 08. 2008.

Dne 22. prosince 2009 obdržel krajský úřad Kolaudační souhlas s užíváním stavby č. 32/2009 
č. j. SÚ-3362-2009-Hr-24 ze dne 21. prosince 2009, který je dokladem o povolení užívání stavby 
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„Rozšíření skládky Slavičín – Radašovy“, SO 02/2 Technická rekultivace, SO 03/3 – Odplynění 
skládky.

Projektová dokumentace rekultivačních prací a rozpočtové náklady a časový harmonogram byly 
krajskému úřadu předloženy již v rámci minulých řízení.

V souladu se zásadou procesní ekonomie krajský úřad nepožadoval po provozovateli opětovné 
předložení těchto podkladů v tomto řízení o změně integrovaného povolení.

Dne 20. ledna 2010 oznámil krajský úřad zahájení správního řízení o změně integrovaného povolení 
účastníkům správního řízení.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a odst. 2 zákona o integrované prevenci jsou účastníky tohoto 
řízení následující subjekty:

 Skládka odpadů Slavičín s.r.o., se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, s přiděleným 
IČ 27725481 – účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu

 Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
 Zlínský kraj

Dne 25. ledna 2010 obdržel krajský úřad od provozovatele zařízení žádost o schválení provozního 
řádu zařízení „Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“ vypracovaného v souladu se 
zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
ovzduší“).

Dne 27. ledna 2010 požádal krajský úřad Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát 
Brno (dále jen „ČIŽP“) o vyjádření k předloženému provoznímu řádu. ČIŽP se k provoznímu řádu 
vyjádřila dopisem č. j. ČIŽP/47/IPP/1000039007/09/BLV ze dne 05. února 2010. Ve svém vyjádření 
ČIŽP požaduje, aby obsahoval jmenný seznam s podpisy ve věci seznámení zodpovědných 
pracovníků s tímto Provozním řádem.

Požadavek ČIŽP byl zapracován do provozního řádu.

Dne 10. února 2010 provedl krajský úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení 
přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení č. j. KUZL 38199/2007 ze dne 
7. listopadu 2007, ve znění pozdějších změn přezkumem předložených podkladů (dále jen „přezkum“).

V rámci přezkumu byly s provozovatelem projednány změny, které budou v integrovaném povolení 
provedeny. Dále byly  porovnány předložené podklady s projektovou dokumentací, rozpočtem stavby 
a s rozhodnutím č. j. KUZL 76581/2009, kterým byla uvolněna část prostředků na rekultivaci skládky 
odpadů „Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“.

V rámci přezkumu provozovatel nově požádal o uvolnění peněžních prostředků na uhrazení těchto 
faktur:

 Faktura č. 2009866 vystavená Jiřím Rakem IČ 12299294 dne 31. 12. 2009 ve výši 29.080,-
Kč za zemní práce

 Faktura č. 9204767 vystavená Institutem pro testování a certifikaci, a.s. dne 02. 12. 2009 ve 
výši 12.225,- Kč za Stanovení obsahu škodlivin ve vzorku kůry dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

 Faktura č. 27/2009 vystavená Ing. Jaroslavem Váňou, CSc. ze dne 11. 12. 2009 ve výši 
5.000,- Kč za zpracování odborného posudku pro rekultivaci skládky 1. etapa Slavičín-
Radašovy

Dále dne 12. února 2010 předložil provozovatel krajskému úřadu žádost o uvolnění peněžních 
prostředků z finanční rezervy skládky na úhradu faktury společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. č. 
219565 ze dne 31. 12. 2009 ve výši 49.342,50 Kč.

Současně provozovatel předložil Odborné stanovisko k použití kůrového mulče k rekultivaci skládky 
odpadů vypracované Ing. Jaroslavem Váňou CSc.
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I. V návaznosti na vybudování nové etapy skládky odpadů, započetí skládkování do této etapy 
byla z důvodu zajištění vysoké ochrany životního prostředí krajským úřadem provozovateli 
stanovena podmínka provést celistvosti těsnící fólie vlastního tělesa skládky v sekcích 1 a 2 
II. etapy skládky tak jak je uvedeno v části I bodě 1) tohoto rozhodnutí. Dále byl provozovateli 
schválen provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší a byl opraven výrok o schválení 
dodatků provozních řádů.

II. Provozovatel v rámci řízení předložil všechny nezbytné a legislativou vyžadované podklady 
pro uvolnění peněžních prostředků z finanční rezervy skládky na uhrazení následujících prací 
spojených s realizací stavby I. etapy rekultivace skládky Slavičín – Radašovy v zařízení 
„Skládka komunálních odpadů Slavičín – Radašovy“:

a) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 219525 ze dne 21. 12. 2009 společnosti JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o.

 Obsyp objektu prohozenou zeminou 28.609,28 Kč

 Rozprostření ornice v rovině, tloušťka 20 cm 102.109,23 Kč

 Plošná drenáž z kameniva tloušťka 20 cm 200.647,15 Kč

 Položení zpevňujícího rastru z pneumatik 8.592,40 Kč

 Kompletní konstrukce z betonu 198.501,- Kč

Fakturovaných na daňovém dokladu č. 219525 ze dne 21. 12. 2009 společnosti JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o.

b) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 9204767 ze dne 02. 12. 2009 společnosti Institut 
pro testování a certifikaci, a.s.

 Stanovení obsahu škodlivin ve vzorků kůry 12.225,- Kč

c) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 2009866 ze dne 31. 12. 2009 dodavatele Jiří Rak –
RASSO

 Zemní práce, přeprava, nakládka vykládka 29.080,- Kč

d) Fakturovaných na daňovém dokladu č. 27/2009 ze dne 11. 12. 2009 dodavatele Ing. 
Jaroslav Váňa, CSc.

 Zpracování odborného posudku pro rekultivaci skládky 1. etapy Slavičín-Radašovy 
5.000,- Kč

Celkové náklady na rekultivaci a zajištění péče o uzavřenou část skládky, na jejichž 
úhradu jsou tímto rozhodnutím uvolněny peněžní prostředky, činí 584.764,- Kč (bez 
DPH).

III. ad 1)

V rámci ohlášení plánované změny v provozu zařízení předložil provozovatel krajskému úřadu 
fakturu tyto doklady:

 Kopie faktury č. 219525 vystavené společností JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. ze dne 
21. 12. 2009

 Kopie soupisu provedených prací a dodávek – Rekultivace skládky Slavičín – Radašovy 
ze dne 21. 12. 2009 provedených společností JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 Kopie zjišťovacího protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích za období 
20. 05. 2009 až 30. 11. 2009
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 Kopie kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Rozšíření skládky Slavičín-Radašovy –
část stavby – stavební objekty SO 02/2 Technická rekultivace, SO 03/3 Odplynění 
skládky vydaného stavebním úřadu Městského úřadu Slavičín č. j. SÚ-3362-2009-Hr-24 
ze dne 21. 12. 2009.

V kopii Soupisu provedených prací a dodávek provedených společností JOGA LUHAČOVICE, 
s.r.o. – Rekultivace skládky Slavičín-Radašovy, je uvedeno následující:

1. Obsyp objektu prohozenou zeminou 32,96 m
2
x868,- Kč 28.609,28 Kč

2. Rozprostření ornice v rovině, tloušťka 20 cm 1194,26m
2
x85,80 Kč 102.109,23 Kč

3. Plošná drenáž z kameniva tloušťka 20 cm 1194,26m
2
x252,50Kč 301.550,65 Kč

4. Položení zpevňujícího rastru z pneumatik 214,81m
2
x40,- Kč 8.592,40 Kč

5. Kompletní konstrukce z betonu 20,84m
3
x9.525,- Kč 198.501,00 Kč

Celkem požadovaná částka za provedené práce 639.363,- Kč

Z oznámení provozovatele nebylo zřejmé, kterých stavebních objektů se fakturované 
a provedené práce týkají.

I. etapa rekultivace skládky Slavičín – Radašovy se skládá z těchto stavebních objektů:

SO 01/1 Příprava území

SO 02/1 Technická rekultivace

SO 03/1 Odplynění skládky

V položkovém rozpočtu Rozpočtu a výkazu výměr SO 02/I Technická rekultivace skládky 
Slavičín Radašovy – I. etapa (dále jen „Rozpočet“) jsou však výše uvedené díly stavby 
uvedeny. V rámci přezkumu bylo s provozovatelem ujasněno, že se jedná o práce provedené 
v SO 02/I Technická rekultivace.

V položkovém rozpočtu je uvedena celková částka za položku č. 271570010RAC Plošná 
drenáž z kameniva tloušťky 20 cm 1.354.662,50 Kč na ploše 5.365 m

2
.

V řízení o vydání změny integrovaného povolení, spisová značka KUSP 76581/2009, byly 
krajským úřadem uvolněny peněžní prostředky na úhradu faktury společnosti Zlínské stavby, 
a.s. č. 911003 ze dne 20. 11. 2009. V rámci fakturovaných prací byly realizovány práce 
v položce Plošná drenáž z kameniva tloušťky 20 cm na ploše 4.170,74 m

2
v celkové výši 

1.005.149,13 Kč.

Dále byly v rámci řízení o vydání změny integrovaného povolení, spisová značka 
KUSP 76581/2009, uvolněny finanční prostředky na úhradu následujících faktur:

datum
faktura 
č.

firma účel Kč bez DPH

9.9. 2009 29351 Libor Hlavica Kamenivo 31.263,75

31.7.2009 29287 Libor Hlavica přírodní kámen 22.038,50

31.7.2009 29288 Libor Hlavica přeprava 15.360,00

31.7.2009 29289 Libor Hlavica Kamenivo 32.241,25

Celkem 100.903,50

Práce a materiál fakturovaný Liborem Hlavicou byli dle sdělení provozovatele použity pro 
položku Plošná drenáž z kameniva tloušťky 20 cm.



Rozhodnutí č. j. KUZL 2819/2010

8/10

Celkově tedy byl rozhodnutím č. j. KUZL 76581/2009 udělen souhlas k uvolnění peněžních 
prostředků na rozpočtovou položku Plošná drenáž z kameniva tloušťky 20 cm SO 02/I 
Technická rekultivace na úhradu faktur pro 2 subjekty ve výši:

Zlínské stavby a.s. 1.005.149,13 Kč

Libor Hlavica 100.903,50 Kč

celkem 1.106.052,63 Kč

V rámci projednávané žádosti provozovatel požadoval mj. uvolnění finančních prostředků na 
rozpočtovou položku Plošná drenáž z kameniva tloušťka 20 cm v celkové výši 301.550,65 Kč. Tato 
suma je uvedena v Soupisu provedených prací a dodávek provedených společností JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o. – Rekultivace skládky Slavičín-Radašovy. Zdůvodněna je následovně:

Plošná drenáž z kameniva tloušťka 20 cm 1194,26m
2
x252,50Kč 301.550,65 Kč

Z předložených podkladů je zřejmé, že výpočet byl proveden tak, že společnost JOGA LUHAČOVICE, 
s.r.o. násobila zbývající plochu, na níž měla být provedena plošná drenáž z kameniva tloušťky 20 cm 
a která nebyla provedena společností Zlínské stavby, a.s., a cenou za jednotku, kterou si společnost 
JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. stanovila ve výši 252,50 Kč bez DPH.

Současně však bylo kamenivo fakturované Liborem Hlavicou použito společností JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o. pro vytvoření plošné drenáže z kameniva tloušťky 20 cm.

Součástí rozpočtové položky č. 271570010RAC Plošná drenáž z kameniva tloušťky 20 cm 
1.354.662,50 Kč na ploše 5.365 m

2
však je mimo jiné i materiál.

Toto bylo při přezkumu potvrzeno jednatelem společnosti JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že v rámci předchozího řízení (KUSP 76581/2009) byly uvolněny finanční 
prostředky na kamenivo a jeho dopravu pro Plošnou drenáž z kameniva tloušťky 20 cm, musí být 
o tuto částku snížena částka, která bude převedena ze zvláštního vázaného účtu na úhradu prací 
realizovaných a doložených společností JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. V opačném případě by došlo 
dvakrát k proplacení stejných nákladů (ve výši 100.903,50 Kč).

Uvolnění peněžních prostředků dvakrát na stejné práce, materiál, služby a činnosti je v rozporu 
s ustanovením § 51 zákona o odpadech, a proto na ně provozovateli nemůže být udělen souhlas.

III ad 2)

Provozovatel předložil dne 12. 02. 2010 Žádost o zahrnutí faktury č. 219565 společnosti JOGA 
LUHAČOVICE, s.r.o. ve výši 49.342,50 Kč včetně Soupisu provedených prací a dodávek, Zjišťovacího 
protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích za období 20. 05. 2009 – 11. 12. 2009 a mapy, z níž 
je zřejmé, kde byly stavební práce realizovány, do probíhajícího řízení o uvolnění finančních 
prostředků.

Z uvedených dokladů vyplývá, že byly provedeny práce – Rozprostření kůry v rov./sklonu 1:5, tloušťky 
do 30 cm na ploše 2.295 m

2
. Číslo položky v Rozpočtu je 181006114R00.

Ve Zjišťovacím protokolu je dále uvedeno:

„Položka č. 181006214R00 – rozprostření kůry ve sklonu 1:5, tl. do 30 cm byla provedena ještě před 
zahájením stavebních prací na technické rekultivaci v rámci přípravných prací. Jednalo se o srovnání 
terénu profilu staré skládky, navezení sendviče z kůry, štěpků a pilin pro položení folie firmou 
PASTELL. Realizace vyrovnávací vrstvy z kůry a štěpků je odůvodněna ochrannou dočasné folie, 
která by mohla být poškozena ostrými předměty z tělesa skládky. Folie byla položena již v květnu 
2009 proto, aby se dešťové vody nedostávaly do staré skládky a následně do odpadní jímky.“
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Dle projektové dokumentace se jedná o práce na objektu SO 01/1 Příprava území. V projektové 
dokumentaci je uvedeno „V rámci tohoto SO bude také provedena vyrovnávací vrstva tl. 300 mm 
pod provizorní folií.“

Dále je v projektové dokumentaci uvedeno: „Část stávajícího svahu skládky na západní straně bude 
provizorně překryta folií PE nebo PVC tl. 0,5 až 1 mm. Folie bude po obvodu překryta zemním valem. 
Na celé ploše bude přitížena zlomky betonu a většími kameny získanými při těžbě zemin při stavbě 
další etapy skládky...“

Z výše uvedeného je zřejmé, že překrytí svahu folií je pouze dočasné řešení. Toto řešení má snížit 
množství průsakových vod skládky. Jedná se tedy o provozní opatření, nikoliv o rekultivaci skládky. 
Při skládkování do II. etapy skládky (sekcí 1, 2 a 3) bude postupně současný západní svah (včetně 
vrstvy kůry a štěpků), který byl v rámci rekultivace dočasně překryt folií, zahrnut a zaskládkován
odpady.

V rozhodnutí č. j. KUZL 76581/2009 ze dne 11. 01. 2010 byly uvolněny peněžní prostředky 
na instalaci těsnící folie. Tyto prostředky krajský úřad uvolňoval s předpokladem, že tato folie bude 
následně využita při rekultivaci skládky. Možnost použít vrstvu z kůry uložené ve vyrovnávací vrstvě, 
která je nyní v kontaktu s odpady, však v budoucnu nepřipadá v úvahu. Proto nelze práce položky 
Rozprostření kůry v rov./sklonu 1:5, tloušťky do 30 cm na ploše 2.295 m

2
považovat za rekultivaci 

skládky a nelze souhlasit s uvolněním peněžních prostředků ze zvláštního účtu na úhradu nákladů 
za tyto provedené práce. Při ústní konzultaci s projektantem byl tento názor krajského úřadu potvrzen. 
Projektant přičlenil uvedené provozní opatření k projektu rekultivace pouze proto, aby zdůraznil 
nutnost provést toto dočasné provozní opatření v návaznosti na těsnění rekultivované skládky tak, aby 
byl zajištěn smysl dočasného překrytí části skládky – snížení průsakových vod v jímce. 

Rozprostření kůry v rov./sklonu 1:5, tloušťky do 30 cm na ploše 2.295 m
2
, z výše uvedených důvodů 

tedy není rekultivací skládky. Uvolnění finančních prostředků na tyto práce není v souladu 
s ustanovením § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
nemůže být krajským úřadem odsouhlaseno.

Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití 
nejlepších dostupných technik v zařízení provedeného v předchozích řízeních o vydání integrovaného 
povolení společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o. pro zařízení "Skládka komunálních odpadů 
Slavičín – Radašovy".

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, dle položky 96 b, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven, vzhledem 
ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou. 

Krajský úřad objektivně posoudil ohlášenou změnu a v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením 
rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením 
nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu 
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu  4 stejnopisů. Nepodá-li účastník 
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řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který 
rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu  
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

adresát   

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín

Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Příslušné správní úřady (po nabytí právní moci rozhodnutí):

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati  21, 761 90  Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,Havlíčkovo náměstí 600, 760 01 Zlín 

Česká inspekce životního prostředí  OI  Brno, Lieberzeitova  14,   614 00  Brno

Odborně způsobilá osoba (po nabytí právní moci rozhodnutí):

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10

Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):

MŽP ČR, odbor integrované prevence a IRZ, Vršovická 65, 100 10  Praha10

MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75  Brno


		2010-05-04T11:40:24+0200
	Zlínský kraj
	Prohlédl jsem tento dokument




