
Skládka odpadů Slavičín s.r.o. 

~ nakládání s odpady 
~ činnost technických poradců v oblasti životního 

prostředí 
~ specializovaný maloobchod a maloobchod se 

smišeným zbožím 

Věc: Odpověď na Váš dopis ze dne 21.září 2011 

Město Slavičín 

Starosta - Ing. Jaroslav Končický 
Osvobození 25 
76321 SLAVIČÍN 

Ve Slavičíně 29.9.2011 

Po podrobném prošetření všech pracovníků naší firmy Skládka odpadů Slavičín s.r.o. 
mohu konstatovat, že žádný z pracovníků skládky vodu z odpadní jímky nevypouštěl. 
Jelikož v zimních, ale hlavně v jarních měsících je na skládce již dlouhodobě problém 
s velkým množstvím srážkových vod, pravidelně zcela v souladu s provozním řádem a 
IPPC provádíme rozstřik a odvoz vody na ČOV Slavičín, což opět každoročně dokládáme 
v únoru daného roku Krajskému úřadu Zlínského kraje jako "Vyhodnocení IPPC", kde 
kromě všech monitoringů skládky dokládáme také odvozy odpadních vod na ČOV 
Slavičín. Současně se denně kontroluje výška hladiny odpadní vody v jímce odpadních 
vod. 
Jako jednoznačné fakta, které prokazují, že je skládka provozována v souladu s platným 
Provozním řádem skládky a IPPC, předkládáme tyto důkazy: 

1) prokazatelné odvozy vody na ČOV Slavičín v roce 2011 v těchto telmínech: 
7.3., 11.7., 12.9., 22.9.,26.9.2011 

2) ll. ledna, kdy mělo údajně dojít k vypouštění vody, se prováděl rozstřik odpadní vody, 
který začal již 10. ledna (údaje, které jsou zapsány v provoznún deníku skládky a nejdou 
dodatečně jakkoliv upravovat, protože na. ně navazuje zápis z každého dalšího pracovního 
dne). Konkrétní údaje měření hladiny odpadní vody v jímce: 
-10. ledna 1,6 mode dna jímky 
- ll.ledna 1,55 m 
-12.ledna 1,5 m 
-13.ledna 1,45 m 
V dalších dnech se již rozstřik neprováděl: 
14.ledna (pátek) - 1,50 m 
17.ledna (pondělí)- 1,60 m 
Z těchto údajů v provozním deníku je zcela prokazatelné, že nedošlo k žádnému 
razantnímu úniku nebo vypuštění odpadních vod, protože jinak by musela klesnout 
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Skládka odpadů Slavičín 5.r.0. 

~ nakládání s odpady , 
~ činnost technických poradců v oblasti životního 

prostředí 
~ specializovaný maloobchod a maloobchod se 

h&aíaartřm iR~~lmy čerpadla za např. 10 hodin o 80 -90 cm. Rozstřik se po celý rok 2011 
provádí 2-3 x týdně - viz zápisy v provozním deníku 

3) Na skládce Slavičín- Radašovy se dle IPPC a PŘ provádí pravidelně spousta měření 
(plynu, těsnosti fólie, zápachových látek, atd.), ale nejčastěji monitoring spodních vod. 
Toto měření provádí firma Vodní zdroje Holešov. Jsou k dispozici dokumentační zprávy 
za I. čtvrtletí 20 II z dubna a července 20 ll. Obě dokumentační zprávy konstatují, že jak 
v povrchových vodách - viz kap. 4.2. Povrchové vody, tak i v průsakových vodách - viz 
kap. 4.3. Prusakové vody nedošlo k překročení platných limitů a podle výsledků 
analýz povrchových vod nedošlo v Lukšince pod skládkou ani nad skládk~u 
k překročení platných limitů. - viz příloha 
Průběh vzorkování a výsledky analýz budou dokumentovány a podrobněji vyhodnoceny 
v rámci zpracování závěrečné zprávy za celý rok 201 1. 

ZÁVĚR: 

Předložené důkazy zcela jednoznačně prokazují, že ze strany Skládky odpadů Slavičín 
s.r.o. nedošlo k žádnému vypouštění odpadních vod volně do terénu a skládka Slavičín
Radašovy je provozována v souladu s Provozním řádem skládky a IPPC. 
Pokud neznámý pachatel vypouštěl odpadní vodu ze skládky, tak: 
1) vědomě a zcela úmyslně chtěl poškodit firmu Skládka odpadů Slavičín a jeho jednání 
bylo zcela úmyslné a účelové 
2) musel tu odpadní vodu vypouštět krátce pouze za účelem získání fotografií, protože cca 
1,5 měsíce po provedení monitoringu nebylo zjištěno poškození životního prostředí a 
nebylo zjištěno podstatné zvýšení škodlivých látek jak v podzemních vodách, tak i 
v prusakových vodách a navíc prokazatelně nedošlo k podstatnému snížení hladiny 
odpadních vod v odpadní jímce skládky o cca 80 -100 cm. 

Ing. Josef Gabryš 
Jednatel firmy 
Skládka odpadů S 
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