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DlLel PROTOKOL O PRUBEHU KONTROLY 

sepsaný pracovníky České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ústí nad Labem 
(dále jen "ČIŽP" nebo "inspekce"), dne 2 I .9 .20 II s právnickou osobou Skládka odpadů Slav i č ín 
s.r.o., se sídlem: Slavičín, Osvobození 25 , PSČ 763 21. I Č : 277 25 481 (dále jen "společnost 
Skládka Slavičín" nebo "kontrolovaná osoba") , v zařízení "Skládka komunálních odpadů Slavičín -
Radašovy (dále jen "zařízení" nebo ,.skládka") 

za ČIŽP: . 

Ing. Vojtěch Hamerník, inspektor - osobní číslo: 10057 

In g. Luboš Pekárek, inspektor - osobní číslo: 5192 

Ing . Renata Bechyňová. Ph.D. inspektor - osobní číslo: 10389 

za kontrolovanou osobu: 

Irena Hnídková, datum narození: 13.11 .1951 - účetní firmy spo l ečnosti JOGA Luhačovice 

Jana Gabryšová, datum narození: 2.12.1987 - ekonomka, účetní společnosti JOGA Luhačovice 

Antonín Vaněčka, obsluha kompaktoru BOMAG 

Jiří Chovanec. obsluha váhy zařízení, skládky 

Ing. František Jurča , vedoucí provozu skládky, mob,: 604280040 

Předmětem 

sepsaného protokolu je výsledek ohlášené kontroly, navazuj ící na kontrolu ze dne 20.9.20 II (viz 
protokol i této kontroly). inspekce svůj příchod i provedení kontroly ohlásila panu Jurčoví v areálu 
společnosti JOGA Luhačovice S. r.o. Po provedeném ohlášení kontroly o ktré byl vyrozuměn jeden 
z jednatelů kontrolované osoby (pan Gabryš), předchozího dne (viz níže), ínspekce započala vlastní 
kontrolu zařízení. Kontrola byla provedena podle ustanovení § 76 odst. I písm. a) zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpi sů (dále 
jen .,zákon o odpadech"), podle ustanovení § 34 zákona č. 76/2002 Sb ., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákon!'!. (zákon o integr0\'ané 
prevenci), ve znění pozděj ších předpisů (dále jen "zákon o integrované prevenci") a podpůrně se 
řídí kontrolním řádem obsažen)'m v části třetí zákona Č. 552/ 1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní kontrole"). 

Před zahájením kontroly se inspektoři prokázali služebním průkazem a bylo předloženo pověření ke 
kontrole dle zákona č. 552/ 1991 Sb. pro inspektory Ing. Hamerníka, Ing. Pekárka, Ing. 
Bechyňovou. Kontrola byla zahájena v 8: 15 a byla ukončena v 12:30 téhož dne. Při dnešní kontrole 
v zařízení byla pořízena fotodokumentace zachycující aktuální stav zařízení v průběhu kontroly. 

Charakteristika 

Zařízení bylo povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje č.j . : KUZl 38199/2007 ze 
dne 7.11.2007, ve znění pozdějších předpisů (dále též " integrované povolení"). Inspekce v zařízení 
provedla kontrolu dne 20.9.2011, kdy se zabývala především fyzickým stavem skládky. Již v úvodu 
kontroly dne 20.9.2011 byl pan Jurča upozorněn, že dne 21.9.2011 bude inspekce kontrol.ovat 
listinné dokumenty související s provozem skládky. Telefonicky byla panem Jurčou kontaktována 
paní Hnídková, která částečně zajišťuje plnění některých administrativních ustanovení souvisejících 
s provozem skládky (výpočty a zasílání poplatků k vytváření finanční rezervy - § 49 zákona o 
odpadech; výpočty a zasílání poplatků za skládkování odpadů obci na jejímž katastrálním území se 
skládka nachází). Inspekcí byla paní Hnídková dále telefonicky požádána, aby připravila též 
základní popis)' k odpadům převzatým na skládku v roce 20 I O a 20 II ; hlášení o produkci a 
nakládání s odpady za rok 20 10; roční zprávy o plnění povinností vyplývajících z integrovaného 
povolení (monitoring, geodetické zaměření skládky, atd.) . Jelikož dále požadované doklady 
nemohla paní Hnídková nalézt, byl dne 20.9.20 II po Skypu kontaktován pan Gabryš (Janou 
Gabryšovou), přičemž mu bylo sděleno, že inspekce je dne 20.9.2011 na fyzické kontrole skládky a 
přeje si dne 21.9.2011 kontrolovat výše uvedené dokumenty. Panem Gabryšem bylo po Skypu 
sděleno , že požadované doklady má zamknuté ve skříni na skládce. Klíč od předmětné skříně má u 
sebe pan Gabryš. 

K věci 

1. Právní stav 

Při dnešním jednání byly pracovníkům kontrolních orgánů k dispozici následující doklady, týkající 
se předmětu kontroly (byly pořízeny jejich kopie): 

- výpis periodický k účtu 1567250267/0 I 00 za měsíc 12/2009 

výpis periodický k účtu 1567250267/0 I 00 za měsíc 12/20 10 

- výpis periodický k účtu 1567250267/0100 za měsíc 7/20 II 

- průběžná evidence odpadů přijatá na skládku od 1.1.20 II - 3 1.8.20 II 

- provozní deník skládky den 21.9 .20 II 

- čestné prohlášení dodavatel odpadu: Technické služby Luhačovice, IČ: 49156764 odpad 
kal.č.: 20030 I 

- čestné prohlášení dodavatel odpadu : Obec Rudimov, odpad kat.č . : 200307 

- čestné prohlášení dodavatel odpadu: Služby města Brumov-Bylnice, IČ : 49156799, odpad 
kal.č.: 170904 

- hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010 

2, Výsledek kontroly 
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V rámci dnešní kontroly se inspekce dostavila do sídla společnosti JOGA Luhačovice s.r.o., kde ji 
byla předložen a část výše uvedených dokladů (zbylá část byla předl ožena na skl ádce panem 
Chovancem) . V rámci dnešn í kontroly bylo inspekcí zjištěno, že výše finanční rezervy k 3 I. I 2.2009 
(Kč): 5.300.063,24 ,- Kč; Výše finanční rezervy k 3 I. I 2.20 I O (Kč): 1.075.3 I 7,90,- Kč; Čerpaná 
částka v r. 2010 (Kč): 5. 149.290,- Kč. Finanční částky odvád ěné na účet číslo : 12567250267/0100 
jsou dle namátkové kontroly v roce 20 I O a 20 I I v souladu s § 50 odst. 3 zákona o od padech a v 
odpov ídající výši. Na poplatcích za sk ládkování odpadů bylo městu S lavič ín odvedeno za prvních 8 
měs íců roku 201 I celkem 2 594 960.- Kč . 

Kontrolou předložené průběžné evidence za rok 201 I (prvních 8 měsíců roku 20 1 I ) nebylo zj i štěno , 

že by na skládku byly ukládány jiné odpady, než ty které jsou povoleny integrovaným povolením. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dále požadované doklady jsou dle sdělení pana Gabryše uzamčeny ve 
skříni na skládce, inspekce se o této skutečnosti dojela přesvědčit na skládku. Na skládce byla ve 
vážní buňce vyfocena zmiňovaná skříň , ve které jsou uloženy požadované dokumenty. Bylo 
zj i štěno, že je skutečně zamčena. Dále pan Chovanec inspekci sdělil, že klíč má u sebe pan Gabryš 
Uednate l) ' a předlož il několik čestných prohlášení k přijatému odpadu na skládku (viz výše 
předložené doklady při dnešní kontrole). Dále si inspekce pořídila kopi i provozního deníku 
dnešního dne skládky. . 

Při dnešní kontrole se inspekce zaměřila též na skutečnosti zjištěné při fyzické kontrole skládky dne 
20.9.201 I. Hladina průsakových vod v jímce průsakových vod (dále jen "JPV") je od kontroly z 
předešlého dn e snižována čerpáním průsakových vod do tělesa sk ládky, dále byla průsaková voda z 
JPV vyvážena na ČOV Slavi čín (viz provozní deník skládky zařízení) . Dle sdělení pana Jurčy bude 
čerpání a odvoz průsakových vod ze skládky bude během dne nadále probíhat. Inspekce konstatuje, 
že s ohledem na snížení hl adiny ve 12:00 začínaly b)'t vidět drenážní trubky průsakové vody ze 
skládky (viz fotodokumentace). 

Část odpadů v aktivní zóně skládky byla překryta oproti dnu 20.9.2011, tzn. aktivní plocha 
sk ládkování byla pl ošně zmenšena. Aktivní skládkovací plocha byla při dnešní kontrole zaměřena 
strojem GPS Garmin 12, výpočet plochy zaměřené aktivní plochy skládkování bude proveden po 
stažení naměřených hodnot. Dle sdělení pana Jurčy bude překrývání odpadů - plošné zmenšení 
aktivní plochy skl ádkování během dne stále pokračovat. Dále bylo bodově zaměřeno vyústění 
zaslepené ,dešťové kanalizace ze sekce Č. 3 ll. etapy skládky. 

Obvodové ž laby jejichž poničení a zanešení bylo konstatováno v protokole ze dne 20.9.201 I byly 
částečně vyčiš těny. Obvodový příkop na severní straně etapy I a II po pravé straně příjezdové 

komunikace (ve směru k aktivní ploše sk ládkování) je zničen a bude jej nutné znovu obnovit. 
Obvodový příkop po jižní straně II etapy zařízení byl vyčištěn . 

Byla pořízena fotodokumentace: Ano 
8ylo provedeno zaměření: Ano 

3. Závěr 
Dnešní kontrolou bylo zjištěno výše uvedené. Z obou kontrol dne 20.9.2011 a 21.9.201 I bude po 
jejich vyh,odnocení a doplnění nepředložených dokumentů (v uzamčené skříni) sepsán protokol o 
kontrolním zj i štění, který bude zas lán na s ídlo kontrolované osoby. Osoby, které byly přílOmny 

kontrole dne 20.9. a 21.9.201 I neměly proti postupu a chování inspektorů výhrady a kontrola 
proběhla za oboustrann é spolupráce. 

Osoby přítomné při kontrole prohlašují, že při dnešní kontrole poskytly inspekci úplné a pravdivé 
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informace týkající se předmětu kontroly. 

Vyjádření kontrolované osoby k obsahu protokolu: 

Za kontrolovanou osobu se k protokolu nikdo nevyjádřil. Protokol bude zaslán kontrolované osobě 
do datové schránky. 

Skončeno, přečteno, podep no 

Ing. Vojtěch Hamerník

Ing. Luboš Pekárek -

In g. Renata Bechyňová -

osoby přítomné při kontrole potvrzující svým podpisem. že se byly přítomny při in spekčním šetření: 

Antonín Vaněčka, obsluha kompaktoru BOMAG \0,í:AD V 
Jiří Chovanec, obsluha váhy zařízení. skládky ~ 
Ing. František Jurča. vedoucí provozu skládky -k--
Irena Hnídková, účetní firmy společnosti JOGA L~ačovi: ~'I\ / 
Jana Gabryšová, ekonomka, účetní společnosti JOGA Luhačovice J 

! 
Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů a čítá 4 listů 

Stejnopis č.1 - ČIŽP, Stejnopis č.2 - Ing. František Jurča 
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