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1/1/ ÚVODNÍ  ČÁSTÚVODNÍ  ČÁST
1.1.1.1. Základní údaje o zařízení.Základní údaje o zařízení.
1.1.1.1.1.1. Název  zařízení.Název  zařízení.

Zařízení k využívání odpadů Zařízení k využívání odpadů 
na „Skládce Uhy“ na „Skládce Uhy“ 

druhá fáze provozu skládkydruhá fáze provozu skládky
 využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci – plocha 2

Identifikační údaje Identifikační údaje vlastníkavlastníka  zařízení.zařízení.
Vlastník : Skládka Uhy, spol. s r.o.
Adresa : Uhy, 273 24 Velvary
Telefon : 315 761 448, 315 762 072
Fax : 315 761 448
IČ : 62 58 66 11
DIČ : CZ 62 58 66 11

Statutární orgán vlastníka skládky: 
Jméno a příjmení : Mgr. Petr Antal - jednatel
Bydliště : Makovského 1222/25, 163 00 Praha 6
Telefon : 602 203 935

Jméno a příjmení : Ing. Jindřich Suchan - prokura
Bydliště : Vyhlídkova 281/6, 196 00 Praha 9
Telefon : 602 233 454

1.1.3.1.1.3. Identifikační údaje Identifikační údaje provozovateleprovozovatele zařízení.  zařízení. 
Vlastník : Skládka Uhy, spol. s r.o.
Adresa : Uhy, 273 24 Velvary
Telefon : 315 761 448, 315 762 072
Fax : 315 761 448
IČ : 62 58 66 11
DIČ : CZ 62 58 66 11

Statutární orgán provozovatele skládky: 
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Jméno a příjmení : Mgr. Petr Antal - jednatel
Bydliště : Makovského 1222/25, 163 00 Praha 6
Telefon : 602 203 935

Jméno a příjmení : Ing. Jindřich Suchan
Bydliště : Vyhlídkova 281/6, 196 00 Praha 9
Telefon : 602 233 454

Odpadový hospodář :Odpadový hospodář : Ing. Jindřich Suchan - prokura
Bydliště : Vyhlídkova 281/6, 196 00 Praha 9
Telefon : 602 233 454

1.1.4.1.1.4. Vedoucí pracovníci zařízení.Vedoucí pracovníci zařízení.
Regionální vedoucí provozu  Regionální vedoucí provozu    
Jméno a příjmení : Jindřich Suchan
Bydliště : Vyhlídková 281, 196 00 Praha 9-Čakovice
Telefon : 602 233 454
Vedoucí skládky  Vedoucí skládky  
Jméno a příjmení : Hynek Horák
Bydliště: Vavřinova 1171/10, 142 00 Praha 4
Telefon : 602290327

Zástupce vedoucího skládky  Zástupce vedoucího skládky  
Jméno a příjmení : Mykola Smirnov
Telefon : 724 075 084

Významná telefonní čísla.Významná telefonní čísla.
Hasičský záchranný sbor : 150,  112  (integrovaný  záchranný  systém), 
Ohlašovna požáru Kladno : 312 834 111
Ohlašovna požáru Kralupy nad Vlt. : 315 761 291
Lékařská záchranná služba : 155, 112 (integrovaný záchranný systém)
Policie ČR : 158, 112 (integrovaný záchranný systém)
Policie ČR Velvary : 315 761 020
Krajský úřad Středočeského kraje : 257280111
ČIŽP 0I Praha spojovatelka : 233 066 301, 734 405 313
Povodí Vltavy : 221 401 111 (pohotovost)
OHS Kladno : 312 292 111

1.1.6.1.1.6. Údaje kontrolních orgánů.Údaje kontrolních orgánů.
  Orgán veřejné správy : Krajský úřad Středočeského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa :          Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Telefon :          257 280 111
E-mail:          posta@kr-stredocesky.cz

Orgán veřejné správy :          ČIŽP oblastní inspektorát Praha
Adresa :     Wolkerova 40,160 00  Praha 6 – Dejvice 
Telefon :          233 066 301, 233 066 201
E-mail:          podatelna@ov.cizp.cz 

Orgán veřejné správy : Městský úřad Slaný
Odbor ŽP a vodohospodářský

Adresa : Velvarská 136, 274 01 Slaný
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Telefon : 312 511 210

Orgán veřejné správy : Městský úřad Velvary
stavební úřad

Adresa : nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
Telefon : 315761350

Orgán veřejné správy : Obec Uhy
Adresa : Uhy 31, 273 24 Velvary
Telefon : 315 761 016

Orgán veřejné správy : KHS Středočeského kraje 
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Mělníku

Adresa : Pražská 391, 276 01 Mělník
Telefon : 315 617 051
E-mail:          podatelna@khsstc-me.cz 

1.1.7.1.1.7. Údaje  o  orgánu veřejné  správy  schvalující  provozní  řád  zařízení  kÚdaje  o  orgánu veřejné  správy  schvalující  provozní  řád  zařízení  k  využívánívyužívání  
odpadů – druhá fáze provozu skládky.odpadů – druhá fáze provozu skládky.

  Orgán veřejné správy : Krajský úřad Středočeského kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství

Adresa :          Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Telefon :          257 280 111

1.1.8.   Údaje o pozemcích, na nichž je budována druhá fáze provozu skládky.1.1.8.   Údaje o pozemcích, na nichž je budována druhá fáze provozu skládky.
Druhá fáze provozu skládky na zařízení k využívání odpadu při uzavírání a rekultivaci, bude 
budována  na  svazích a  vrchlíku  tělesa  připravené  2  plochy  rekultivace  na  následujících 
pozemcích:
Katastrální území: Uhy 
Parcelní čísla: 245/23, 245/25, 245/26, 245/29

Plocha  rekultivace  se  nachází  na  pozemcích  v k.ú.  Uhy  již  vyňatých  ze  ZPF  a  LPF. 
Současným  vlastníkem  pozemků  je  společnost  Skládka  UHY,  spol.  s r.o.,  která  je 
provozovatelem zařízení.

 viz. situační zákres v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.

1.1.9.1.1.9. Údaje o rozloze pozemků, na nichž je budována druhá fáze provozu skládky. Údaje o rozloze pozemků, na nichž je budována druhá fáze provozu skládky. 

Stávající výměry skládky Uhy :Stávající výměry skládky Uhy :
Půdorysná plocha tělesa skládky celkem
(etapy I-III) 8,71 ha 
Projektovaný povrch rekultivace tělesa skládky celkem
(etapy I-III)         93 660 m2

Povrch rekultivace tělesa skládky – plocha 1 
( plocha nad I. etapou tělesa skládky)         21 500 m2

Projektovaný povrch rekultivace tělesa skládky – plocha 2
( plocha nad I. a II. etapou tělesa skládky)         23 060 m2

viz. situační zákres v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.
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1.1.10.1.1.10. Časové údaje o průběhu provozu zařízení ve druhé fázi provozu skládky. Časové údaje o průběhu provozu zařízení ve druhé fázi provozu skládky. 

Zahájení stavby  ……………………………………….……… 08/2011
Ukončení stavby ……………………………………….……… 12/2011
Kolaudační řízení ………………………………………………. 01/2012

1.1.11.1.1.11. Platnost provozního řádu. Platnost provozního řádu. 
Podle  integrovaného  povolení  k  provozu  uděleného  rozhodnutím  Krajského  úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Podklady pro vypracování, související předpisy a normy.Podklady pro vypracování, související předpisy a normy.

1.2.1.Projektová dokumentace, geodetická zaměření, IG+HG průzkumy.1.2.1.Projektová dokumentace, geodetická zaměření, IG+HG průzkumy.

 Hadaš L.: Skládka UHY III, rozšíření skládky odpadů S-OO, III. etapa, oznámení záměru 
v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100ú2001 Sb. v platném znění, 2006

 Terénní úprava pískovna Uhy, oznámení podlimitního záměru dle přílohy č.3a zákona 
č.100/2001 Sb., EKORA s.r.o., 2009

 Knotek Z. : „Uhy – Nelehozeves“, 1/1979 – 2/1982
 Stehlík O. : „Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje vody Pískovny Uhy,  Okres 

Mělník, závěrečná zpráva“, Stavební geologie Aquatest Praha, 05/1995
 Pöyry  Environment  a.s.  Brno,  RNDr.  Moric  Petr,  „Rozšíření  skládky  Uhy, 

inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum“, 04/2009
 Ing. Mykiška : „Regionální skládka Uhy“, 04/1994
 Ing. Vladimír Vejl : „Skládka Uhy II., 04/2001
 ÚVP Brno s.r.o.: „Využití bioplynu ze skládky TKO Uhy, 07/2004
 Měření složení plynu Skládka TKO Uhy, 03/2011
 .A.S.A., spol. s r.o., provozovna Brno : „Skládka Uhy III., rozšíření skládky odpadů S-OO, 

III. etapa“
 Katastrální mapa území
 Vyhodnocení monitorovacích prací za rok 2010, GEOtest Brno, a.s., z 12/2010
 Zaměření současného stavu, Pöyry Environment, a.s., Brno, z 12/2010

1.2.2.1.2.2. Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu skládky.Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu skládky.
 Územní rozhodnutí o umístění stavby  č.j.  77-30/94-Výst. ze dne 29.3.1994, vydané 

Městským úřadem Velvary, stavebním úřadem, 273 24 Velvary.
 Stavební povolení  č.j. 803-390/94-Výst. ze dne 26.5.1994 ,  vydané Městským úřadem 

Velvary, stavebním úřadem, 273 24 Velvary.
 Kolaudační  rozhodnutí  „Regionální  skládka  Uhy“ č.j.  1880-850/94-výst.  ze  dne 

22.12.1994, vydané Městským úřadem Velvary, stavebním úřadem, 273 24 Velvary.
 Kolaudační rozhodnutí dodatek č. 1 č.j. 714-293/95-výst. ze dne 23.05.1995,  vydané 

Městským úřadem Velvary, stavebním úřadem, 273 24 Velvary.
 Kolaudační  rozhodnutí  „Skládka  Uhy  II“ č.j.  1880-850/94-výst.  ze  dne  22.12.1994, 

vydané Městským úřadem Velvary, stavebním úřadem, 273 24 Velvary.
 Stavební  povolení  č.j.  1371-611/2001-Výst.  ze  dne  27.7.2001  ,  vydané  Městským 

úřadem Velvary, stavebním úřadem, 273 24 Velvary.
 Integrované povolení skládka Uhy II č.j. 16970/151863/2004/OŹP ze dne 7.12.2004.
 Změna č. 1 Integrovaného povolení č.j. 1812/46083/2006/OŽP/Tr-4 ze dne 26.1.2007.
 Změna  č.  2  Integrovaného  povolení  č.j.  157591/2008/KUSK  OŽP/Ži,  sp.zn. 

SZ_157591/2008/KUSK/12 ze dne 22.1.2009.

1.2.3 Související zákona a vyhlášky.Související zákona a vyhlášky.
 z.č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění ze dne 14. března 2006.
 v.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ze dne 12. srpna 2009.
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 v.č.  526/2006 Sb.,  vyhláška  kterou  se  provádějí   některá  ustanovení   stavebního 
zákona ve věcech  stavebního řádu ze dne 22. listopadu 2006

 z.č. 100/2001 Sb., o   posuzování   vlivů   na  životní  prostředí  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění ze 
dne 20. února 2001

 z.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění ze 
dne 15. května 2001

 v.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění ze dne 17. října 
2001

 v.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 v platném znění ze dne 11. července 2005

 v.č. 381/2001 Sb., „Katalog odpadů“ ze dne 17. října 2001,
 z.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění 

ze dne 28. června 2001
 z.č. 86/2002 Sb., o  ochraně  ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší) v platném znění ze dne 14. února 2002
z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění ze dne 19. února 1992

ČSN
 ČSN 33 1310 Elektrotechnické  předpisy.  Bezpečnostní  předpisy  pro  elektrická  z

ařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
 ČSN 34 3100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a 

práci na elektrických zařízeních.
 ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.


 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.
 ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí.
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vedení.
 ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie.
 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
 ČSN 75 6551 Ochrana  vody  před  ropnými  látkami.  Kanalizace  a  čištění 

zaolejovaných vod.
 ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.
 ČSN 75 7220 Kontrola jakosti povrchových vod.
 ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod.
 ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod.
 ČSN 83 0905 Ochrana vod před znečištěním ze skládek.
 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek.
 ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek.
 ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek.
 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek.
 ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek.
 ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek.
 TNO 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládek.

1.3.1.3. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemkuÚdaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku  
a majetkoprávních vztazícha majetkoprávních vztazích..
Předmětná  lokalita  provádění  druhé  fáze  provozu  na  skládce  Uhy  se  nachází 

v katastrálním území obce Uhy,  viz. příloha č. 1 tohoto provozního řádu a kapitola 1.1.8. 
tohoto  provozního  řádu.  V současnosti  slouží  k odstraňování  odpadů,  kde  je  aplikován 
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způsob odstraňování  odpadů pod kódem D1 – řízené ukládání  v úrovni nebo pod úrovní 
terénu. 

Výstavba skládky Uhy probíhala ve třech etapách od roku 1994. Provoz „Regionální 
skládky Uhy“ byl zahájen v r. 1995. Souhlas k  provozování zařízení byl udělen integrovaným 
povolením  pro  zařízení  „Skládka  Uhy“  č.j.  16970/151863/2004/OŹP ze  dne  7.12.2004  a 
navazujícími změnovými rozhodnutími č.j.  1812/46083/2006/OŽP/Tr-4 ze dne 26.1.2007 a 
č.j. 157591/2008/KUSK OŽP/Ži, sp.zn. SZ_157591/2008/KUSK/12 ze dne 22.1.2009.

Druhá fáze provozu skládky dle § 4 odst. 1 písm. i) a k) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o 
odpadech) bude provozována jako zařízení k případnému využívání odpadů při uzavírání a 
rekultivaci  skládky  v souladu  s ustanovením  §  12  a  §  13  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 
předpisů (dále jen vyhláška 294). Realizace uzavření a rekultivace plochy 2 bude probíhat 
zřízením  vyrovnávací  vrstvy  s využitím  níže  vyjmenovaných  odpadů  k provádění 
navazujících těsnících a rekultivačních vrstev. 

Na  vyrovnávací  vrstvu  budou  využívány  odpady  uvedené  v příloze  č.  6  tohoto 
provozního řádu viz. kapitola  2.3. 

Do  rekultivační  technické  vrstvy  budou  využívány  odpady  uvedené  v příloze  č.  7 
tohoto provozního řádu viz. kapitola  2.4.

1.4.1.4. Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí.Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí.
Podmínky pro provedení a užívání stavby skládky jsou uvedené jednak v  územním 

rozhodnutí č.j. 77_30/94-Výst. ze dne 29.3.1994 a ve stavebních povoleních  č.j. 803-390/94-
Výst.  ze dne 26.5.2994 a  č.j.  1371-611/2001 ze dne 27.7.2001 dále pak v integrovaném 
povolení  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  č.j.  16970/151863/2004/OŹP  ze  dne 
7.12.2004 a navazujících změnových rozhodnutích č.j.  1812/46083/2006/OŽP/Tr-4 ze dne 
26.1.2007  a  č.j.  157591/2008/KUSK  OŽP/Ži,  sp.zn.  SZ_157591/2008/KUSK/12  ze  dne 
22.1.2009, které byly zohledněny v PD.

2/2/ ÚČEL A CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍÚČEL A CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
2.1.2.1. Účel zařízení.Účel zařízení.

Po ukončení navážení odpadů a jejich ukládky (odstraňování odpadů) je budována 
vyrovnávací vrstva z vhodných odpadů nebo inertních materiálů TZS dle tohoto provozního 
řádu,  viz.  situační  zákres  ploch  a  vzorový  řez  rekultivace,  na  kterých  budou  budovány 
vyrovnávací, uzavírací a rekultivační vrstvy v příloze č. 2 až 4 tohoto provozního řádu.

Na ploše  vrchlíku  a  svazích tělesa  skládky  (doposud nezrekultivovaná  část),  kde 
bude ukončeno navážení odpadů a jejich ukládka, bude vybranými odpady, viz. příloha č. 6 
tohoto provozního řádu, průběžně pro dotvarování a překrytí odpadu budována vyrovnávací 
a  ukončovací  vrstva,  jako  vhodný  podklad  pro  následné  provedení  těsnící  konstrukce  a 
technické rekultivace.

Při samotné rekultivaci plochy 2 je zohledněn současný tvar tělesa skládky a potřeba 
snadného  navázání  dalších  rekultivačních  ploch.  Současně s rekultivací  je  řešen i  odtah 
plynu  z tělesa  skládky  tak,  aby  bioplyn  mohl  být  efektivně  využíván.  Cílem  uzavření  a 
postupné  rekultivace  skládky  je  úplné  zamezení  produkce  skládkových  průsakových  vod 
ze zrekultivované  plochy.  Dalším  cílem  je  začlenění  skládkového  tělesa  do  okolního 
prostředí.

2.2.2.2. Stručný popis.Stručný popis.
Druhá  fáze  provozu  skládky  u  provozovaného  zařízení  bude  probíhat  v souladu 

s tímto  provozním řádem s využíváním odpadů  do vyrovnávací  a ukončovací  vrstvy,  viz. 
příloha č. 6 tohoto provozního řádu pod těsnící konstrukci a technickou rekultivaci viz. příloha 
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č. 7 tohoto provozního řádu podle § 4, bodu l) zákona č. 154/2010 Sb., který mění zákon č. 
185/2001 Sb. o odpadech, tzn. že odpad (inertní materiály,  škvára - TZS, zeminy, apod.) 
slouží k náhradě zemních materiálů používaných ke konkrétnímu účelu – vyrovnávací vrstvy 
nebo rekultivační vrstvy a podle přílohy č. 3 k zákonu pod kódem nakládání R10.

V případě,  že  nebude  dostatek  odpadů  vhodných  k průběžnému  vytváření 
vyrovnávací  vrstvy,  bude  tato  vytvořena  až  v rámci  konečné  rekultivace  dle  projektové 
dokumentace. 

Před  termínem  celkového  ukončení  výstavby  rekultivace  projedná  provozovatel 
skládky v předstihu nový provozní řád na zbývající plochu uzavřené a rekultivované skládky 
v souladu s platnou legislativou.  

2.3.2.3. Odpady vhodné pro využití ve vyrovnávací vrstvě skládky.Odpady vhodné pro využití ve vyrovnávací vrstvě skládky.
Odpady, vhodné pro vytváření vyrovnávací vrstvy pod těsnící vrstvou rekultivace, jsou 

uvedeny v příloze č.  6  tohoto provozního řádu.  Uvedené odpady nemusí splňovat  limity 
obsahu  škodlivin uvedené v příloze č.10 tabulky 10.1 a 10.2 viz. bod 2.4. provozního řádu. 
Odpady musí splňovat kvalitativní požadavky pro materiály na vytváření vyrovnávací vrstvy 
definované dle ČSN 72 1002, tj. :

Do vyrovnávací  vrstvy mohou být použity pouze nesoudržné a soudržné materiály 
(odpady) charakteru škváry, stavebních sutí a zemin odpovídajících třídám G3-G5, F1-F6 a 
S2-S5.  Odpad  musí  splňovat  základní  mechanicko-fyzikální  vlastnosti  -  granulometrii, 
vlhkost,  objemovou  hmotnost,  dále  vhodné  chemické  vlastnosti.  Odpad  musí  dosahovat 
frakci v rozmezí cca 0-125 mm.  Max. množství velikosti zrn  ø 125 mm do 10% celkového 
objemu.

Odpady musí splňovat podmínky a kritéria, stanovená v bodě 8 přílohy č. 4 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 předpisů pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-OO3.

a)a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v tabulce 8.1. (příloha č. 8 
vyhlášky č. 294/2005 Sb.), tj.

Tabulka č. 8.1.   Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkoušek.

Kód 
odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat

10 11 03 Odpadní materiál na bázi 
skelných vláken  Minerální vatu s obsahem 

azbestu, organická pojiva

15 01 07 Skleněné obaly  Použité skleněné obaly se 
zbytky náplně

17 01 01 Beton1)

Kusy betonu a železobetonu z 
demolic a rekonstrukcí staveb, 
který může obsahovat drobné 
částice kovů (např. šrouby) a 
dřevo (např. zbytky ztraceného 
bednění) v množství menším než 
významném

Nátěry a povlaky (např. 
izolační, dekorační, 
penetrační), znečištění 
ropnými uhlovodíky

17 01 02 Cihly1)
Cihly, kusy cihel, cihlové bloky 
(cihly spojené maltou) z demolic a 
rekonstrukcí staveb 

Nátěry a povlaky (např. 
izolační, dekorační, 
penetrační), znečištění 
ropnými uhlovodíky

17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky1)

Střešní krytina z pálené hlíny, 
obkládací a podlahové keramické 

Betonovou střešní krytinu a 
střešní krytinu s obsahem 
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dlaždice z demolic a rekonstrukcí 
staveb azbestu

17 01 07

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků1) neuvedené 
pod číslem 17 01 06

Odpady stavebních výrobků na 
bázi přírodních materiálů

Odpady s obsahem azbestu 
a ochranné povlaky s 
obsahem organických látek 
a ropné látky

17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů staveb Znečištěné

17 05 04
Zemina a kamení 
neuvedená pod číslem 
17 05 03*

 Ornici, rašelinu, zeminu z 
kontaminované lokality

20 01 02 Sklo

Pouze střepy ze samostatně 
sebraných nápojových obalů a 
tabulového skla v případě, že v 
daném čase a místě není obcí 
zahrnut v systému třídění a 
využívání těchto odpadů

Nápojové obaly se zbytky 
náplně, střepy z obalů a 
obaly pro chemikálie

20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údržby zahrad a parků
Odpad z výkopů a 
rekonstrukcí inženýrských 
sítí, ornici a rašelinu 

při dodržení následujících podmínek (příloha č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) :
1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,
2. odpady nelze recyklovat ani jinak využít,
3. odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,
4. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku), 
5. odpady nejsou znečištěny odpady,  které je zakázáno ukládat  na skládky všech 

skupin podle (příloha č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.), tj. :

A.  Seznam  odpadů,  které  je  zakázáno  ukládat  na  skládky  všech  skupin  a 
používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu 

 Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona).
 Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. 
 Nebezpečné  odpady,  které  mají  některou  z  následujících  nebezpečných  vlastností: 

výbušnost,  vysoká  hořlavost,  oxidační  schopnost,  schopnost  uvolňovat  vysoce  toxické 
nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost.

 Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
 Odpady  chemických  a  biologických  látek  vznikajících  při  výzkumné,  vývojové  nebo 

výukové činnosti,  jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na 
člověka nebo životní prostředí nejsou známy.

 Veškerá léčiva13), návykové látky a přípravky21), makovina21) a prekursory drog22)..
 Biocidy (pesticidy)14).
 Odpady silně zapáchající15).
 Odpady  (nádoby  a  zařízení)  s  obsahem  plynu  pod  tlakem  rozdílným  od  tlaku 

atmosférického.
 Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění 

do životního prostředí16).
 Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek
 Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné 

využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze 
pokud v souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné.
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 Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky 
neproveditelná,  a odpady,  u nichž nelze ani  úpravou dosáhnout snížení  jejich objemu 
nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.

 Pneumatiky  pouze  jsou-li  používány  jako  technologický  materiál  pro  technické 
zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky.

 Biologicky  rozložitelné  odpady  pouze,  jedná-li  se  o  biologicky  rozložitelné  složky 
obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram 
postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této 
vyhlášce.

 Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených 
přímo použitelným předpisem Evropských společenství23).

6. při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení nepodnikající fyzické 
osoby,  že  odpad  není  znečištěn  žádnými  látkami  způsobujícími  jejich 
nebezpečnost a neobsahuje kovy,  plasty,  azbest, chemikálie,  a případně i další 
druhy odpadů neuvedené v tabulce.

Při podezření, že odpad je znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti 
původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na skládku přijat.

b)b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005) nesmí 
překročit  v  žádném  z ukazatelů  nejvýše  přípustné  hodnoty  uvedené  v  příloze  č.2 
vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro výluhovou tříd číslo IIa, tj. 

Tabulka č. 2.1. Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti IIa.

Ukazatel
Třída vyluhovatelnosti

IIa
mg/l

DOC (rozpuštěný organický uhlík) 80
Fenolový index

Chloridy 1500
Fluoridy 30
Sírany 3000

As 2,5
Ba 30
Cd 0,5

Cr celkový 7
Cu 10
Hg 0,2
Ni 4

Pb 5
Sb 0,5
Se 0,7
Zn 20
Mo 3

RL (rozpuštěné látky)1) 8000
pH  6

c)c) nesmějí být přijímány odpady,  které vykazují  ztrátu žíháním vyšší  než 10% sušiny 
nebo ukazatel  TOC v sušině vyšší  než 6%. Při  překročení  této nejvýše přípustné 
hodnoty  ukazatele  TOC  lze  odpad  považovat  za  vyhovující  kritériím  pro  příjem 
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v případě,  že  je  hodnota  DOC   100 mg/l.  Obsah TOC v sušině  stabilizovaného 
odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje,

d)d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7 (není relevantní).

Odpady nesmí být v tekutém stavu. Bez ověření vhodnosti odpadu nebudou odpady 
do překryvné vrstvy použity. 

2.4.2.4. Odpady vhodné pro využití v rekultivační vrstvě skládky, požadavky aOdpady vhodné pro využití v rekultivační vrstvě skládky, požadavky a  
kritéria.kritéria.
Odpady, vhodné pro vytváření technické vrstvy rekultivace jsou uvedeny v příloze č. 7 

tohoto provozního řádu a musí splňovat následující požadavky:

 ve  zkouškách  akutní  ekotoxicity,  prováděných  ekotoxikologickými  testy  v souladu  se 
zvláštními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č.10, tabulce č.10.2, 
sloupec I vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Tabulka č. 10.2    Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů.
Testovaný organismus   Doba 

působení 
[hodina]

I.

Poecilia reticulata nebo Brachydani rerio 96 Ryby nesmí vykazovat v ověřovacím 
testu výrazné změny chování ve 
srovnání s kontrolními vzorky a 
nesmí uhynout ani jedna ryba. 

Daphnia magna Straus  48 Procento imobilizace perlooček 
nesmí v ověřovacím  testu 
přesáhnout 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky.

Raphidocelis  subcapitata  (Selenastrum 
capricornutum)  nebo  Scenedesmus 
buspicatus

72 Neprokáže  se  v ověřovacím  testu 
inhibice růstu řasy větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními vzorky.  

Semena Sinapis alba    72 Neprokáže  se  v ověřovacím  testu 
inhibice  růstu  kořene  semene  větší 
než 30 % ve srovnání s kontrolními 
vzorky.  

Poznámka k tabulce č. 10.2
Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu.
Ekotoxikologické  testy  jsou uvedeny v příloze č. 12. 
V případě odpadů obsahujících  anorganická  pojiva  (vápno,  hydraulické  vápno,  cement
 apod.)  může  být  pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 +/- 0,2.

 obsah  škodlivin  v sušině  využívaných  odpadů  nepřekročí  nejvýše  přípustné  hodnoty 
anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č.10,tabulce č.10.1 vyhlášky 
č. 294/2005 Sb.

Tabulka č. 10.1    Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů.
Ukazatel Jednotka          Limitní hodnota
Kovy
As mg/kg sušiny      10
Cd mg/kg sušiny      1
Cr celk.                     mg/kg sušiny      200
Hg mg/kg sušiny      0,8
Ni mg/kg sušiny      80
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Pb mg/kg sušiny      100
V mg/kg sušiny      180
Monocyklické aromatické
uhlovodíky(nehalogenované)
BTEX mg/kg sušiny      0,4
Polycyklické aromatické
uhlovodíky
PAU mg/kg sušiny      6
Chlorované alifatické
uhlovodíky
EOX mg/kg sušiny      1
Ostatní uhlovodíky
(směsné, nehalogenované)
Uhlovodíky C10 - C40         mg/kg sušiny      300
Ostatní aromatické
uhlovodíky (halogenované)
PCB mg/kg sušiny      0,2
Poznámka k tabulce č. 10.1
Referenční  analytické metody pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou stanoveny v příloze 
č. 12.
Použité zkratky :
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
PAU  - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
    benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu,
   fluoranthenu,  fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny
PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Odpady  dále  musí  splňovat  kvalitativní  požadavky  pro  materiály  na  vytváření 
rekultivační vrstvy definované dle ČSN 72 1002 :

Do rekultivační  vrstvy mohou být  použity pouze nesoudržné a soudržné materiály 
v souladu s PD. Odpady nesmí být v tekutém stavu. Bez ověření vhodnosti odpadu nebudou 
odpady do rekultivační vrstvy použity. 

3/3/ POPIS  ZAŘÍZENÍ  -  ZPŮSOBU  TVORBY  VRSTEV  VE  DRUHÉ  FÁZIPOPIS  ZAŘÍZENÍ  -  ZPŮSOBU  TVORBY  VRSTEV  VE  DRUHÉ  FÁZI  
PROVOZU SKLÁDKYPROVOZU SKLÁDKY

3.1.  A) PŘI UZAVÍRÁNÍ - VYROVNÁVACÍ VRSTVA3.1.  A) PŘI UZAVÍRÁNÍ - VYROVNÁVACÍ VRSTVA
Při  dokončování  a uzavírání  tělesa skládky do projektovaného tvaru je  závěrečná 

vrstva odpadu vytvářena vyrovnávací vrstvou z odpadů a materiálů TZS (viz. kapitola 2.3. a 
příloha č. 6 tohoto provozního řádu) v tloušťce cca 200 mm v souladu s přílohou č. 4 tohoto 
provozního řádu. 

Předpokládané množství odpadů uložených do vyrovnávací vrstvy je cca 4907 m3 na 
ploše 2 rekultivace a přilehlých manipulačních pruzích.

Vyrovnávací  vrstva  vytváří  pevný  a  urovnaný  podklad,  na  kterém  budou  dále 
navazovat těsnící, drenážní a rekultivační konstrukce,  podle  následujících pravidel :

▪ Ukládka odpadu pro tvorbu vyrovnávací vrstvy pod těsnící vrstvu rekultivace skládky 
může být  ukládána až po provedení  srovnání  podkladní  plochy do požadovaného 
tvaru dle schválené PD a provedení vhodného překryvu povrchu odpadu.
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▪ Rozprostření  vyrovnávací  vrstvy  a  úpravu  jejího  povrchu  po  ploše  skládky  bude 
prováděno  dozerem (obsluhou  skládky  nebo dodavatelsky  smluvní  organizací)  ve 
vrstvě tl. cca 200 mm.

▪ Provozovatel bude vést deník činností o vyrovnávací vrstvě skládky, ve kterém bude 
vést  záznamy  o  množství  a  druhu  ukládaného  materiálu  a  jeho  umístění  a 
navazujících činnostech,  změnách,  opravách,  údržbových pracích,  haváriích,  nebo 
povede odkazy na vedení jiné dokumentace.

3.1.  B) V3.1.  B) V  RÁMCI PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉ REKULTIVAČNÍ VRSTVYRÁMCI PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉ REKULTIVAČNÍ VRSTVY

Pro uzavírání a rekultivaci tělesa skládky do projektovaného tvaru je proveden návrh 
skladby  uzavíracích  a  rekultivačních  vrstev  v bodu   4.e)  2.1.  Uzavírací  a  rekultivační 
vrstva.
Nad  vyrovnávacím,  těsnícím  a  odvodňovacím  prvkem  je  budována  i  technická  vrstva 
rekultivace, která je vytvářena z vhodných zemin a materiálů TZS (viz. kapitola 2.4. a příloha 
č.  7  tohoto  provozního  řádu)  v tloušťce  cca  800  mm v souladu  s  přílohou  č.  4   tohoto 
provozního řádu.   Technická vrstva bude překryta  vrstvou humózní  zeminy v tl.  200 mm 
v souladu s přílohou č. 4  tohoto provozního řádu.  

Předpokládané  množství  odpadů  (zemin)  uložených  do  rekultivační  vrstvy je  cca 
18448 m3 na ploše 2 rekultivace, tj. 23 060 m2.

Rekultivační vrstva vytváří stabilní podklad, na který bude dále navazovat humózní 
vrstva,  podle  následujících pravidel:

▪ Ukládka vhodných materiálů (odpadů TZS) pro tvorbu rekultivační vrstvy může být 
zahájena až po provedení těsnící a drenážní konstrukce (vrstvy) dle PD.

▪ Rozprostření  rekultivační  vrstvy  s  úpravou  jejího  povrchu  po  ploše  skládky  bude 
prováděno dozerem (dodavatelsky smluvní organizací) ve dvou vrstvách,  t.j.  v  tl. 
300mm a 500mm.

▪ Provozovatel bude vést deník činností o rekultivační vrstvě skládky, ve kterém bude 
vést  záznamy  o  množství  a  druhu  ukládaného  materiálu  a  jeho  umístění  a 
navazujících činnostech,  změnách,  opravách,  údržbových pracích,  haváriích,  nebo 
povede odkazy na vedení jiné dokumentace.

▪ Provozovatel  skládky je  povinen těleso skládky stavět  tak,  aby v konečném stavu 
těleso odpovídalo parametrům, daným územním rozhodnutím a stavebním povolením 
(projektem – podélné a příčné profily). Těleso skládky i po konečném sednutí musí 
zabezpečovat plynulý odtok vody z  povrchu skládky. Případné deprese  vzniklé 
dosednutím  skládky je nutno opravit.

Předpokládané množství humózní zeminy uložené do humózní vrstvy je cca 4612 m3 

na ploše 2 rekultivace, tj. 23060 m2.
▪ Rozprostření  orniční  vrstvy  s  úpravou  jejího  povrchu  po  ploše  skládky  bude 

prováděno dozerem (dodavatelsky smluvní organizací) v jedné vrstvě  tl.  cca 
200mm.

3.2.3.2. Ovzduší, odplynění skládky.Ovzduší, odplynění skládky.
V rámci druhé fáze provozu skládky je realizováno uzavření a rekultivace skládky na 

ploše 2,  jehož realizací  dojde v dané lokalitě  ke zlepšení  stávajícího stavu.  Zneškodnění 
bioplynu bude provedeno při energetickém využití pomocí ČS a odtahu trubní soustavou ke 
stávající koncovce, kterou tvoří kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie. Dále viz. 
kapitola 4/ e) Stavební objekt SO 107 Plynová drenáž – horní odtah.

3.3.3.3. Nakládání sNakládání s  průsakovými vodami.průsakovými vodami.
Po uzavření a rekultivaci plochy 2 bude položen na povrch rekultivace trubní rozvod 

výtlaku recirkulace průsakových vod z potrubí PEHD D 110x 6,6 mm tlakové třídy PN 10. Na 
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tomto potrubí budou zhotoveny tři nové vývody ukončené dvojicí  šoupátkových uzávěrů a 
pevnými požárními spojkami pro připojení požárních hadic typu „C“., tvořících propojení mezi 
výtlakem a zasakovacími studnami, které vlhčí odpad pod povrchem rekultivace k podpoře 
vývinu  skládkového  plynu.  Zasakovací  studny  jsou  tvořeny  rozdělovacím  svislým 
plnostěnným PEHD potrubím a vodorovným perforovaným potrubím PEHD D110 uloženým 
do štěrkových per  průřezu 0,6x0,6m podporujících  zásak rozvodem průsakových vod na 
větší  plochu.  K zvýšení  bezpečnosti  jsou  zasakovací  studny  spojeny  do  dvojic,  aby 
nedocházelo k rozmočení odpadů a vytváření primárních cest v nich.

3.4.3.4. Nakládání sNakládání s  dešťovými (srážkovými) vodami, drenážní systém.dešťovými (srážkovými) vodami, drenážní systém.
Odvod povrchových - drenážních vod  bude nad minerální těsnící vrstvou proveden 

celoplošnou  pokládkou  geokompozitu  Interdrain  GMG  512  nebo  GM  512  dle  umístění 
v ploše rekultivace. Podél styku vrchlíku se svahem skládky musí být provedeno po směru 
toku  vytvoření  žlábku  přizvednutím  podkladu  o  min  60  mm  tak,  aby  zachycená  voda 
z vrchlíku  přednostně  odtékala  drenážním  potrubím,  fixace  bude  prováděna  dle  potřeby 
přitížením zeminou nad potrubím. Perforované potrubí je navrženo podél přechodu vrchlík – 
svah, doplněno je o svody z plného potrubí položeného na povrch odvodňovací vrstvy po cca 
40 m  - 8 ks a přichyceného pásy přivařené geotextilie proti posunu. V patě skládky jsou 
svody vyvedeny spolu s drenážní vrstvou na povrch terénu nad úrovní přilehlé komunikace, 
kde bude voda odtékat směrem od tělesa skládky do zeleného travnatého pásu k zásaku 
spolu s povrchovou vodou stékající po povrchu rekultivace tělesa skládky. 

4/4/ TECHNICKÉ  PODMÍNKY  VÝSTAVBY  UZAVŘENÍ  A  REKULTIVACETECHNICKÉ  PODMÍNKY  VÝSTAVBY  UZAVŘENÍ  A  REKULTIVACE  
SKLÁDKYSKLÁDKY

a) zhodnocení staveniště, urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  
pozemků s ní souvisejících.
Vzhledem  k tomu,  že  realizace  uzavírání  a  rekultivace  skládky  ve  druhé  fázi 

provozování zařízení bude prováděna v lokalitě již stávajícího areálu skládky odpadů UHY, 
jedná  se  o  stavební  činnost  vykonávanou  v souladu  s vydaným  územním  a  stavebním 
rozhodnutím na výstavbu skládky,  není nutno měnit  urbanistické a architektonické řešení 
stavby. 

Technické řešení zohledňuje stávající stav skládky i změny legislativy v odpadovém 
hospodářství včetně ČSN pro výstavbu, uzavírání a rekultivaci skládek odpadů. 

Rekultivace  bude  probíhat  v souladu  s podmínkami  uvedenými  v integrovaném 
povolení, a to průběžně. 

b) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení  
vnějších ploch.
Po  vytvarování  tělesa  skládky  do  výsledné  figury  bude  povrch  tělesa  urovnán 

vyrovnávací vrstvou z vhodných zemin. Tato vrstva musí být přehutněna na co největší míru 
zhutnění (podle druhu zeminy) tak, aby tvořila dostatečný odpor pro odezvu válce při hutnění 
dalších těsnících vrstev. Těsnící vrstvy budou provedeny z místních materiálů používané pro 
těsnění dna skládky. Svah tělesa skládky bude mít sklon 1:2,25 - 2,5, na vrchlíku je navržen 
sklon 4%. Maximální kóta plochy 2 rekultivovaného povrchu tělesa skládky v místě ukončení 
ve  vrchlíku je 251,70 m.n.m. - max. kóta odpadu (povrch vyrovnávací vrstvy) bude 250,70 
m.n.m.. 

Povrch skládky je řešen dotvarováním do požadovaných tvarů, spádů svahů pomocí 
vyrovnávací  vrstvy  z odpadů,  případně  jinými  vhodnými  materiály  (inertní  materiál,  TZS, 
zemina), viz. příloha č. 6 tohoto provozního řádu. Požadavky na kvalitu odpadů do překryvné 
vrstvy a její tvorbu viz kap. 2.3. a 3.1.A). Vyrovnávací vrstva bude provedena jak pod plochou 
trvalé rekultivace, tak na přilehlých manipulačních pruzích (ve vrchlíku š. 7 m, na svahu š. 1 
m) na ploše 24395 m2. Po vytvoření pláně bude prováděna pokládka navazující konstrukce 
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těsnění, drenáže pro odvedení prosáklé vody, výstavba rekultivační vrstvy. Požadavky na 
kvalitu odpadů do rekultivační vrstvy a její tvorbu viz kap. 2.4. a 3.1.B).

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
Příjezd  na  skládku  je  odbočením  ze  silnice  mezi  obcemi  Uhy  -  Nelahozeves  po 

silničních  panelech  vedoucích  k  vlastnímu  areálu  skládky.  V době  výstavby  zhotovena 
provizorní  štěrková  komunikace  podél  severovýchodního  okraje  skládky  k umožnění 
alternativního vjezdu do areálu skládky v době výstavby.

Elektrická energie  -  je  možné  napojit  se  na  el.  energii  v místě  stávajících  el. 
rozvaděčů dle pokynu provozovatele.

Užitková voda - po dohodě s provozovatelem skládky bude možné využít  nápojné 
místo v budově mycí linky. Pitná voda je řešena dovozem.

d) údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby,  geodetický  referenční  polohový  a  
výškový systém.
Je zjišťováno geodetickým měřením. Po realizaci uzavíracích a rekultivačních prací 

bude provedeno zaměření skutečného provedení díla.
Pro měření  polohových změn tělesa skládky (dosedání,  stabilita  svahů)  slouží  síť 

stabilizovaných  bodů  po  obvodu  skládky.  Měření  se  provádí  v pravidelných  intervalech 
s následným  vyhodnocením  stavu.  V 03/2011 bylo  provedeno  výškopisné  a  polohopisné 
zaměření lokality a vyhotovena mapa v měř. 1:1000. Zaměření bylo provedeno v JTSK a 
výškovém systému BPV.

V dokumentaci ve stupni DPS rekultivace skládky byl zpracován vytyčovací výkres, 
který je platný pro II. fázi provozu zařízení skládky.

e) členění  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty  a  technologické  
provozní soubory

Technické řešení  rekultivace 2.  plochy na skládce Uhy ve druhé fázi  provozu zařízení 
navazuje na stavební objekty:  

1. SO 107 – Plynová drenáž – horní odtah
2. SO 110 – Uzavření a rekultivace.

e) 1. Plynová drenáž – horní odtah.
Dle výsledků závěrečných zpráv monitoringu za r. 2010 o výskytu bioplynu na skládce Uhy, 
zpracovaných firmou GEOTEST Brno s.r.o. a stávajícího způsobu odplyňovacího systému 
skládky je proveden návrh technického řešení odplynění skládky na rekultivované ploše 2 
skládky. V současnosti bylo na skládce odplyňováno 20 ks plynových studní napojených na 
horní odtah, z toho 11ks leží  na ploše 1 rekultivace a 9 ks mimo ni,  ostatní odplyňovací 
studny jsou bez připojení v aktivní ploše skládky. U odplyněných studní se O2 pohybuje do 
v rozmezí od 0,1% do 0,7%. Koncentrací CH4 od 36,1% do 56,7% spadají ČSN 83 8034 do 
III. třídy. Při  rekultivačních pracích bude provedeno dočasné odpojení studní nacházejících 
se na ploše rekultivace a provedena úprava jejich zhlaví  tak,  aby vyhovovala provozním 
požadavkům na zatěsnění a regulaci.
Úprava regulace horního odtahu bude provedena rovněž u odplyňovacích studní, které byly 
napojeny  na  odplyňovací  systém  při  výstavbě  rekultivace  -  plocha  1  a  které  jsou 
v současnosti nepřístupné a neregulovatelné. Úprava bude spočívat ve vytažení potrubí až 
na zrekultivovanou plochu,  resp. nad stávající  povrch odpadu,  a osazení  regulovatelných 
klapkových uzávěrů a vzorkovacích ventilů.
Úprava  zhlaví  a  jeho  okolí  se  provede  rovněž  na  plynových  studních  i  nadále  se  po 
rekultivaci  nacházejících  v aktivní  ploše  skládky,  u  kterých  už  v současnosti  je  potřebné 
odplynění.  Po  ukončení  rekultivačních  prací  se  provede  zpětné  připojení  odplyňovacích 
studní  v zrekultivované  ploše  na  jímací  systém  bioplynu.  Jímací  systém  bude  rozšířen 
o připojení  3 ks plynových studní  nacházejících se i  nadále v aktivní  části  skládky.  5 ks 

20.05.2011____________________________________16z26____________________________Skládka Uhy spol. s r.o._____



__________________________________ Provozní řád fáze 2 rekultivace skládky odpadů S-003 se sektorem S-001 Uhy____
                                                                                           Součást změny č. 3  integrované dokumentace z 28.03.2003 

plynových studní ozn.  S19a,  S23a,  S25a,  S29a a S30a budou zrušeny ukončením jejich 
konstrukce pod úrovní vyrovnávací vrstvy. 

e) 1.1. Drenážní geotextilie – odplynění skládky.
Odplyňovací  drenáž  je  navržena  ve  svahu  paprskovitě  směrem  k plynovým  studnám 
s 50°odklonem od spádnice, plynové studny jsou vzájemně propojeny.  Jednotlivé paprsky 
i propojení studní jsou tvořeny 1,95 m pásem (šíře role)  třívrstvého drenážního geosyntetika 
(geotextilie + drenážní jádro + geotextilie). Propojující paprsky drenáže vedoucí od studen na 
svahu ke studnám ve vrchlíku budou ukončeny cca 1 m za hranicí  vrchlíku (celoplošné 
pokládky).  Ve vrchlíku tělesa skládky je odplyňovací drenáž z téhož geosyntetika kladena 
v pásech celoplošně s důrazem na dodržení manuálu pro pokládku od výrobce. 

e) 1.2. Úprava zhlaví odplyňovacích studní.
Tato bude provedena dle umístění v tělese skládky ve dvou variantách.

a)  Úprava  zhlaví  odplyňovacích  studní  S  č.  18,  19,  22,  25,  28,  29  –  trvale 
zrekultivovaná plocha

Odplyňovací  studny se ukončí  v  úrovni  povrchu haldy.  Posuvné bednění  se odstraní, 
jímací perforované potrubí se obnaží a zkrátí na potřebnou délku a zakončí se cca 2,5 m 
kusem potrubí bez perforace 0,5 m nad úroveň povrchu zatěsnění a podkladní plochy pro 
šachtu. Odplyňovací drenážní vrstva musí být napojena na štěrk jímací studny. Po položení 
drenážní  odplyňovací  vrstvy  a  těsnící  vrstvy  se  vybuduje  šachta  odplynění.  Šachta  je  z 
materiálu PEHD  1000 mm výška 850 mm, tl. 10 mm. Ve dně je pro snadnější instalaci 
otvor  600 mm. Plocha pro usazení šachty se vytvoří z minerálního těsnění. Po osazení 
šachty odplynění se položí odvodňovací drenáž a rekultivační vrstva zeminy. Zhlaví studny 
bude opatřeno ocelovým přírubovým kolenem DN 80 PN6 s přivařenou ocelovou ¼“ trubkou 
pro  uchycení  ventilu  K-270-V/1208  pro  odběr  vzorků  a  klapkovým uzávěrem s možností 
aretace otevřené polohy UHO typ 201 DN 80 s možností regulace otevření. Ocelové koleno 
může být nahrazeno kolenem z PEHD včetně redukcí. U vrtaných studní musí být proveden 
štěrkový obsyp kolem potrubí o  800 mm z drceného kameniva fr. 32-80 mm.

b)  Úprava  zhlaví  odplyňovacích  studní  S     č.  20,  23,  26,  27,  30,  31  –  plocha   
s     ukládáním odpadu  

U těchto plynových studní, které budou ještě s návozem odpadu výškově prodlužovány, 
bude  provedeno  jejich  uzavření  ocelovým  poklopem  s pryžovým  těsněním.  Poklop  je 
navržen  z ocelového  hladkého  plechu  kruhového  průřezu  ø1000  mm  s přípravou  pro 
připojení potrubí k odtahu bioplynu ze studny. Příprava se skládá z navařeného ocelového 
potrubí  DN80  s přírubou  k otvoru  v  poklopu  pro  potrubí  v  jeho  středu.  K přírubě  bude 
připojeno ocelové přírubové koleno DN80 s ¼“ trubkou pro připojení ¼“ kohoutu k odběru 
vzorků bioplynu typ K-270M-V/1208 a klapkový uzávěr DN 80 s možností aretace otevřené 
polohy UHO  typ 201 DN80. K této klapce bude připojeno jímací potrubí bioplynu PEHD D 90 
PN6.  Ocelové koleno může být  nahrazeno kolenem z PEHD včetně redukcí.  Vrchní  část 
studny bude vytažena min. 0,5 m nad okolní zatěsněný povrch odpadu zeminou těsnícího 
charakteru v tl. min. 250 mm do vzdálenosti min. 2,5 m od studny. Do vzdálenosti min 10 m 
musí být povrch odpadu urovnán a překryt vrstvou inertního odpadu nebo zeminou tl. min 
250 mm. Plynová studny budou připojeny jímacím potrubím PEHD D 90 PN6 k stávajícímu 
odplyňovacímu  systému  skládky.  Před  zadáním  poklopů  do  výroby  je  nutné  zaměření 
průměru  a  rozteče  otvorů  na  přírubách  výpažnic  (spojení  výpažnice  a  poklopu  bude 
provedeno nerezovými šrouby). U vrtaných studní č 19,25 a 29 bude provedeno případné 
nastavení výšky dle insitu.

c)    Zrušení  stávajících  odplyňovacích  studní  S     č.  19a,  23a,  25a,  29a  a  30a   a   
náhrada studní zaniklých S     č. 19, 20, 23, 25, 29 a 30  

Rušené odplyňovací studny jsou v současnosti neprůchodné a odtah bioplynu 
z těchto studní je technicky nevhodný. Rušené studny a studny zaniklé během provozu byly 
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nahrazeny vrtanými plynovými studnami  ozn. S č. 19, 20, 23, 25, 29 a 30. Tyto studny mají 
vrtný  průměr  vyplněn  kamenivem  fr.  32-80  mm,  ve  středu  s vystrojením  perforovaným 
potrubím PEHD D 160 PN10, které je od úrovně 2m pod povrchem navezeného odpadu až 
cca 1 m nad terén nahrazeno potrubím plným na konci ukončeným PEHD záslepkou D 160 
s kohoutem pro odběr vzorků. Z potrubí nad terénem je na odbočce D 90 osazen klapkový 
uzávěr  DN 80,  na který bylo  napojeno   stávající  svodné potrubí  bioplynu  (demontováno 
z důvodu přípravy povrchu). Hlavní svod PEHD D 160 PN6, ležící na ploše pro rekultivaci 
bude odstraněno před započetím zemních prací na úpravě tvaru povrchu skládky.

d)    Úprava na stávajícím svodném potrubí  odplyňovacích studní,  připojených na 
odplyňovací systém plochy 1

Úprava se týká  svodného potrubí bioplynu jímaného z odplyňovacích studní, 
umístěných  v aktivní  ploše  skládky  s ukončením pod úrovní  stávajícího povrchu odpadu, 
které nemohou být monitorovány ani jednotlivě regulovány. Úprava se týká svodu S 7, 10, 
11, 14, 16 a 17. Svody od jednotlivých studní budou obnaženy, dle indigu potrubí upraveno 
tak, aby napojení na svod bylo již na ploše 1 rekultivace. Na jednotlivých svodech od studní 
budou instalovány regulovatelné mezipřírubové klapky UHO  typ 201 DN80 a ¼“ kohouty 
k odběru vzorků bioplynu typ K-270M-V/1208.

e) 1.3. Pokládka odplyňovacího potrubí v tělese skládky.
Pokládka  odplyňovacího  potrubí  v tělese  skládky  bude  prováděna  dvěma  způsoby,  dle 
umístění potrubí:

a) plochy  zatěsněné  nebo  dosypané  do  konečného  tvaru  s provedeným  překryvem 
odpadu, na kterých bude provedeno zatěsnění a rekultivace,

 b)   plochy s ukládáním odpadu (aktivní plocha), proveden překryv.

a) plochy zatěsněné nebo dosypané do konečného tvaru s     provedeným překryvem   
odpadu, na kterých bude provedeno zatěsnění a rekultivace.

Na  těchto  plochách  bude  potrubí  ukládáno  na  povrchu  skládky  a  jeho  trasa  fixována 
(v případě potřeby zabezpečení min. spádu) přitížením zeminou nebo ocelovou skobou tvaru 
U z betonářské oceli  zapíchnutou podél  potrubí  do podkladu.  Potrubí  musí  být  položeno 
v dostatečném spádu (min. 3%) tak, aby se na potrubí nevytvořil sifon. V případě vytvoření 
sifonu může dojít  při provozu k zalití  potrubí kondenzovanou vodou,  která se chová jako 
vodní  uzávěr  a znemožní  průchod plynu.  K pokládce  bude použito  potrubí  PEHD D 90-
160 mm PN6 – rozmístění viz př. č. 2.

b) plochy s ukládáním odpadu (aktivní plocha), proveden překryv.
Na těchto plochách budou připojovány odplyňovací studny nacházející se na plochách kde 
není  ukončen návoz a povrch je  překryt  vrstvou zeminy.  Potrubí  PEHD D 90 PN6 bude 
pokládáno na povrch odpadu ve spádu min. 3% bez depresí. Potrubí musí být spádováno 
tak, aby mohlo docházet k jeho odvodnění přes plynovou šachtu. Potrubí musí být v úseku 
mezi  rekultivovanou  částí  a  odplyňovacími  studnami  odstranitelné  demontováním 
mechanických spojek v době návozu na plochu a provádění rekultivace. K úpravě spádových 
poměrů  na  potrubí  jsou  navrženy  mobilní  ocelové  trojnožky  s úpravou  povrchu  žárovým 
pozinkováním v počtu 5 ks.

e) 2. Uzavření a rekultivace.

e) 2.1. Uzavírací a rekultivační vrstva.

Navržená skladba uzavíracích a rekultivačních vrstev :
▼ Uzavírací a rekultivační vrstvy na svazích (sklon 1:2,25 - 2,5)
 drenážní geosyntetika (Interdrain GXG 412) – drenážní prvek pro bioplyn, bude kladen 

v pruzích š. 2 m 
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 vyrovnávací vrstva tl. ~200 mm z vhodných materiálů (inertní materiál - vhodný odpad 
nebo zemina), slouží jako podklad pro pokládku těsnící vrstvy

bentonitová rohož, požadavky těsnění viz níže
 geokompozit - drenážní geotextilie + mřížka + geotextilie (Interdrain GMG 512) – 

drenážní  prvek  bude  kladen  celoplošně  tak,  aby  odváděl  prosáklou  vodu  ze  svahu 
k patě skládky

zemina tl. 300 mm
výztužná geomříž zakotvená v koruně skládky Intergrid 400/30
zemina tl. 500 mm
humus tl. 200 mm

▼ Uzavírací a rekultivační vrstvy na vrchlíku (sklon 4%)
 drenážní geosyntetika (Interdrain GXG 412) – drenážní prvek pro odvod plynu kladený 

v pruzích celoplošně po povrchu vrchlíku 
 vyrovnávací vrstva tl. ~200 mm z vhodných materiálů (inertní materiál - vhodný odpad 

nebo zemina) na vrchlíku, slouží jako podklad pro pokládku těsnící vrstvy 
fólie PEHD tl. 1 mm, parametry fólie viz níže
 geokompozit - drenážní geotextilie + mřížka (Interdrain GM 512) – drenážní prvek pro 

odvod vody kladený celoplošně 
zemina tl. 800 mm
humus tl. 200 mm

e) 2.2. Vyrovnávací vrstva.
Po vytvarování  tělesa skládky do výsledné figury a po pokládce plynové drenážní 

vrstvy bude povrch tělesa urovnán vyrovnávací vrstvou tl. cca 200 mm, tvořenou z vhodných 
zemin nebo inertních odpadů charakteru zemin. Zrnitost podkladní vrstvy fr. 0-50 mm, max. 
obsah ojedinělých zrn pevného materiálu (např. kámen, cihla) větší jak 63 mm – do 5%, 
nesmí  obsahovat  ostré  předměty.  Tato  vrstva  musí  být  přehutněna  na  co největší  míru 
zhutnění (podle druhu zeminy) tak, aby tvořila dostatečně tvarově stabilní  povrch skládky 
před pokládkou těsnící vrstvy a vrstev rekultivačních, odpor pro odezvu válce při hutnění 
dalších těsnících vrstev, požadovaný stupeň zhutnění C   0,94. Svah tělesa skládky bude 
mít  sklon  1:2,25  -  2,5  na  vrchlíku  je  navržen  sklon  4%.  Maximální  kóta  (plochy  2) 
rekultivovaného povrchu tělesa skládky ve vrchlíku je 251,70 m n.m. - max. kóta odpadu 
(povrch vyrovnávací  vrstvy)  bude 250,70 m.n.m.. Vyrovnávací  vrstva bude provedena jak 
pod plochou trvalé rekultivace, tak na přilehlých manipulačních pruzích (ve vrchlíku š. 7 m, 
na svahu š. 1 m) na ploše cca 24500 m2.

e) 2.3. Těsnící vrstva.
Pro těsnící vrstvu budou použity bentonitové rohože typu Eurobent 3500.

Těsnící vrstva z bentonitových rohoží bude položena na vyrovnávací vrstvě. Pokládka musí 
být provedena na urovnaný povrch bez větších nerovností. Pokládka může být prováděna 
pouze  za  bezdeštného  počasí  a  bentonitové  rohože  nesmí  být  kladeny  do  vody  (např. 
kaluže), musí být chráněny před nežádoucími účinky povětrnostních vlivů (kaluže, vysychání, 
mráz,  povrchová  eroze)  a  mechanickým  poškozením.  Při  provádění  stavby  nesmí  dojít 
k pojezdu  mechanismů přímo po bentonitových rohožích.  Minimální  krycí  vrstva  zemního 
materiálu je 30 cm. V této vrstvě se nesmí nacházet kameny přesahující  velikost 50 mm. 
Bentonitová  rohož  musí  být  položena  tak,  aby  na  ni  nevznikaly  záhyby  a  povrch  nebyl 
zkrabacen. Rohož bude vždy kladena tkanou částí vzhůru a netkanou dolů (rozmotává se 
jako  koberec).  Směr  pokládky  pásů  by  měl  korespondovat  se  spádnicí  svahu.  Podélný 
přesah  dvou  sousedních  pásů  (vedle  sebe)  musí  činit  minimálně  30  cm  a  to  z  důvodu 
možného sedání povrchu skládky. Při délkovém navázání jednoho pásu na druhý (za sebou) 
bude přesah minimálně 50 cm (kvůli fixaci spodní rohože roxory). Spoj dvou překládaných 
rohoží bude vždy těsněn bentonitovým práškem (nasypáním mezi překládané rohože). 
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Bentonitové rohože budou fixovány proti posunu roxory, zaraženými do odpadu a tato fixační 
místa budou překryta přesahy navazující rohože. 

Rohože jsou dodávány v návinu v pásech šířky 5 m a standardní délky 30 m. Kladečský plán 
pokládky jednotlivých pásů zpracuje dodavatel  a před vlastní pokládkou jej  odsouhlasí  se 
zástupcem investora. 

e) 2.4. Odvodnění rekultivační vrstvy.
Odvod drenážních vod bude nad minerální těsnící vrstvou proveden celoplošnou pokládkou 
geokompozitu  Interdrain GMG 512 nebo GM 512 dle umístění  v ploše rekultivace.  Podél 
styku  vrchlíku  se  svahem  skládky  musí  být  provedeno  po  směru  toku  vytvoření  žlábku 
přizvednutím  podkladu  o  min  60  mm  tak,  aby  zachycená  voda  z vrchlíku  přednostně 
odtékala drenážním potrubím, fixace bude prováděna dle potřeby přitížením zeminou nad 
potrubím.  Perforované  potrubí  je  navrženo  podél  přechodu  vrchlík  –  svah,  doplněno  je 
o svody z plného potrubí položeného na povrch odvodňovací vrstvy po cca 40 m  - 8 ks 
a přichyceného pásy přivařené geotextilie proti posunu. V patě skládky jsou svody vyvedeny 
spolu s drenážní vrstvou na povrch terénu nad úrovní přilehlé komunikace, kde bude voda 
odtékat směrem od tělesa skládky do zeleného travnatého pásu k zásaku. 
Jednotlivé pásy drenážního geosyntetika budou na svahu kladeny po spádnici (na krajích 
pásů š. 4 m s překryvem) a kotveny do minerálního těsnění ocelovými skobami tvaru U (250-
100-250 mm, celk. dl. 0,6 m, ø6 mm a skoby U 300-100-300 mm, celk. dl. 0,7 m, ø8 mm) 
z hladké betonářské oceli. Skoby dl. 0,6 m budou sloužit k stabilizaci geokompozitu na ploše 
svahu v rastru 3x4 m s posunem o polovinu vzdálenosti mezi skobami ve vodorovném směru 
mezi dvěma sousedními řadami (trojúhelníkový spon). Skoby budou umisťovány ob jednu 
řadu na okraj pásu a doprostřed. Skoby dl. 0,7 m budou použity v osové vzdálenosti 2 m 
k ukotvení pásu v jedné řadě při horním konci na hraně vrchlíku skládky – provizorní fixace 
před ukotvením v zámku. 

e) 2.5. Vyztužení zemní rekultivační vrstvy.
Z důvodu  zajištění  stability  svahů,  je  navrženo  vyztužení  zemní  vrstvy  (tl.  800  mm)  na 
svazích pomocí tkaných výztužných geomříží INTEGRID 400/30 po nasypání 300 mm vrstvy 
zeminy  nad  úroveň  těsnícího  prvku.  Geomříž  bude  položena  celoplošně  v pásech,  které 
budou ve vrchlíku skládky zataženy do zemního zámku tak, aby mříž byla přitížena celou 
zemní  vrstvou tl.  1  m tj.  včetně humózní  vrstvy.  Okraj  zámku pro  ukotvení  geomříže je 
navržen ve vzdálenosti 10 m od vnějšího okraje zámku těsnícího prvku (bentonitové rohože) 
- viz příl.č. 4 

e) 2.6. Ochranná rekultivační vrstva.
Ochranná rekultivační vrstva tl. 1 m se skládá:

 zemina tl. 800 mm
 humózní zemina (humus) tl. 200 mm

Zemina tl. 800 mm
Do rekultivační  vrstvy  zeminy  mohou být  použity  pouze  nesoudržné  a  soudržné  zeminy 
odpovídajících třídám G3-G5, F1-F6 a S2-S5.

Podle vhodnosti pro tvorbu podloží skupina I. až V.
Zhutnitelnost    E95 = 200 - 400

D400 = 0,95 – 1,0,   jemnozrnný materiál
D400 > 1,0 písčitý s štěrkovitý materiál

Mez tekutosti  musí být menší než 60%
Objemová hmotnost > 1500 kg/m3
Zemina musí splňovat podmínky současné legislativy.

e) 2.7. Sadové úpravy tělesa skládky.
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Cílem  projektu  vegetačních  úprav  je  sladění  technické  části  rekultivace  s  okolní 
krajinou (respektive potenciální  vegetací  v rámci  bioregionu)  prostřednictvím výsadeb tak, 
aby došlo  v maximální možné míře k začlenění skládky do celkového krajinného rámce. V 
ideálním případě dojde i ke zvýšení ekologické stability území. Pro zabránění erozi v údolnici 
na předělu ploch 1 a 2 je navržen ve svahu štěrkový val o kubatuře 10 m3 ze štěrku fr. 0-100 
mm. Tento val bude současně sloužit jako úkryt pro ještěrky.

Vegetační úpravy budou probíhat na již zatravněné ploše a budou tvořeny výsadbou 
mělcekořenících dřevin charakteru keřů.

e) 2.8. Recirkulace průsakových vod.
Výtlačné potrubí
Po dokončení rekultivačních prací bude položen na povrch rekultivace trubní rozvod výtlaku 
recirkulace průsakových vod z potrubí PEHD D 110x 6,6 mm tlakové třídy PN 10. Na tomto 
potrubí budou zhotoveny tři nové vývody provedením odbočky T 110/90 s redukcí na D 75 a 
rozbočením  na  dva  vývody  kusem  T  75/75.  Ukončení  bude  provedeno  osazením 
šoupátkových uzávěrů systém 2000 č. 4040 E2 50/63 PN16 s ručním kolem č.7800 DN50 a 
pevnou požární spojkou C 52 Ms s víčkem. Pro propojení výtlaku se zasakovacími studnami 
jsou navrženy požární hadice typu „C“.

Zasakovací šachty
K zásaku  průsakových  vod  do  tělesa  skládky  je  navrženo  6  ks  zasakovacích  šachet 
ozn. Z6 - Z11, které vytvoří svým propojením jedním z ramen 3 dvojice. 
Zasakovací  šachty  jsou  tvořeny  pěti  zasakovacími  rameny  obdélníkového  průřezu 
0,6 x 0,8 m dl. 5 m s umístěním perforovaného potrubí PEHD D 110 PN6 dl. 4,5 m v ose 
ramene, sklon ramene 1 % od svislého středového rozdělovacího potrubí. Šesté rameno je 
propojovací,  má shodný průřez,  ale je  v nulovém spádu včetně potrubí  a je  prodlouženo 
o 16 m k rameni sousední zasakovací šachty,  tím dojde k vytvoření  zasakovacích dvojic. 
Zasakovací ramena jsou vyplněna štěrkem fr. 16 - 63 mm. 
Rozdělovací potrubí je tvořeno z potrubí PEHD 315 x 11,4 mm PN 6 dl. 6,1 m se spodní 
částí  dl.  2,8  m  perforovanou,  dno  je  zalepeno  přivařenou  PEHD  deskou.  Horní  úroveň 
perforované části bude osazena 1,5 m pod úrovní vytvarovaného povrchu odpadu tj.  pod 
úrovní odplyňovací vrstvy. Zhlaví potrubí ve výšce 0,6 m nad úrovní povrchu rekultivace je 
ukončeno zaslepením, 0,3 m nad rekultivací je umístěna niveleta potrubí PEHD 75 x 4,5 mm, 
na  které  je  upevněna  pevná  požární  spojka  C 52  Ms  s víčkem.  Rozdělovací  potrubí  je 
umístěno do kruhového průřezu D 1,5 m se štěrkovou výplní  fr.  16 -  63 mm. V případě 
přesycení napájené zasakovací šachty průsakovou vodu je umožněn její odtok do připojené 
šachty – bezpečnostní opatření.

e) 2.9. Bilance zemních materiálů –uzavření a rekultivace tělesa skládky – plocha 2.

Zemní materiál na vyrovnání nerovnosti (dotvarování) 4907 m3

Minerální zemina 618,5 m3

Zemina (tl. 80 cm) 18448 m3

Humózní zemina (tl. 20 cm) 4612 m3

Kubatury všech zemních prací jsou počítány ve zhutněném stavu nebo v přirozené 
ulehlosti bez nakypření.

Při dotvarování ploch, zejména v nápojném místě na stávající rekultivací, musí být kladen 
důraz zejména na výsledný plynulý odtok dešťových vod mimo těleso skládky. 

f) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace
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Výstavba zatěsnění a rekultivace skládky nebude mít škodlivý vliv na okolní stavby, 
svým charakterem se jedná o ekologickou stavbu, zabraňující vzniku znečištění a začlenění 
území do okolního terénu.

Při  stavebních  pracích  lze  používat  jen  stroje  a  zařízení,  které  svou  konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje 
lze  používat  jen  k  účelům,  které  jsou  technicky  způsobilé  v  souladu  s  technickými 
podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.

Po dokončení rekultivace se provede kontrola jakosti a úplnosti dokončeného díla. O 
kontrole  bude  sepsán  protokol,  ve  kterém  budou  mimo  jiné  uvedeny  zjištěné  vady  a 
nedodělky  a  také termíny jejich  odstranění.  Protokol  včetně dokladové  části  dle  soupisu 
dokladů bude předán ve dvojím vyhotovení pověřenému pracovníkovi objednatele a bude 
sloužit pro dokončení stavby a následně zahájení kolaudačního řízení. 

5/5/ KONTROLA A MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍKONTROLA A MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ
Skládka  Uhy  v k.ú.  Uhy  je  vybavena  monitorovacím  systémem.   Monitoring  se 

provádí v souladu s integrovaným povolením odbornou organizací a je k němu pravidelně 
vyhotovena  zpráva,  která  je  předávána  orgánu  veřejné  správy a  příslušnému krajskému 
úřadu, formou roční zprávy o plnění závazných podmínek integrovaného povolení .

Kontrola  a  monitorování  při  realizaci  druhé  fáze  provozu  zařízení probíhá  za 
obdobných podmínek jako při skládkování, tj:
 ovzduší,
 voda - povrchová, podzemní, průsaková,
 polohové změny.

6/6/ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ
6.1.6.1. Organizační zajištění realizace druhé fáze provozu.Organizační zajištění realizace druhé fáze provozu.

Vzhledem  k souběhu  fáze odstraňování  odpadů  -  řízené  ukládání  a  druhé  fáze 
provozu skládky v areálu (probíhající výstavba) je nutné vypracovat harmonogram postupu 
výstavby, který bude odsouhlasen i provozovatelem skládky.
Vyrovnávací  vrstva bude prováděna dozerem obsluhou skládky nebo smluvní organizací. 
Výstavba zatěsnění a rekultivační vrstvy  budou provedeny odbornými firmami.

6.2. 6.2. Personální zabezpečení provozu zařízení.Personální zabezpečení provozu zařízení.
Odpovědnost za realizaci druhé fáze provozu zařízení, včetně provádění monitoringu 

a dalších činností mají stávající pracovníci skládky. Odpovědnou osobou je vedoucí skládky. 
Pracovníci jsou řádně proškoleni z pracovních postupů, bezpečnostních požadavků provozu 
a z tohoto provozního řádu.
Odpovědnost  za  stavební  činnosti  má zhotovitel  stavby a  odpovědnou  osobou  je  hlavní 
stavbyvedoucí. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí být rovněž řádně proškoleni.

6.3. 6.3. Povinnosti vedoucího zařízení.Povinnosti vedoucího zařízení.
Vedoucí zařízení
zodpovídá za:
 dodržování tohoto provozního řádu všemi pracovníky, pracovních, požárních a dalších 

zákonných předpisů,
 zajištění kosení travního porostu dle potřeby,
 ošetření rekultivační výsadby včetně zálivky v době sucha,
 zajištění výběru vhodných odpadů ze seznamu, viz. příloha č. 6 a 7 tohoto provozního 

řádu,
 určení místa využití tohoto odpadu,
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 kontrolu  řádného  stavu  mechanizace  provádějící  rozhrnování  a  úpravu  vyrovnávací 
vrstvy, včetně geodetické kontroly tvaru,

 dodržování požadované tloušťky odpadů ve vyrovnávací vrstvě,
 zajišťování monitoringu,
 vedení provozního deníku,
 zasílání ročních zpráv.

6.4. 6.4. Kvalifikační úroveň.Kvalifikační úroveň.
Pracovníci zařízení k využívání odpadů jsou pravidelně školeni dle interního plánu školení:

 z tohoto provozního řádu,
 ze  zákona   č.  185/2001  Sb.,  „o  odpadech“  v úplném  znění  a  zákonů 
souvisejících,
 z bezpečnosti práce a požární ochrany při práci v zařízení,
 z dodržování osobní hygieny při práci s odpady.

Školení  pracovníků  se  provádí  při  vstupním  školení  po  nástupu  zaměstnance  a 
pravidelně 1x ročně.

7.7. VEDENÍ EVIDENCEVEDENÍ EVIDENCE
7.1.     Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení. 7.1.     Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení. 

Odpady  nebyly  doposud  využívány  k tvorbě  vyrovnávací  vrstvy  a  vrstvy  zeminy 
v technické části rekultivace.

Údaje o druhu a množství odpadů, uložených do výše uvedených vrstev při uzavíraní 
a  rekultivaci,  budou  vedeny  v samostatném  provozním  deníku  zařízení,  viz.  kapitola  16 
tohoto provozního řádu, odděleném od provozního deníku zařízení k odstraňování odpadů.

Pro tvorbu vyrovnávací vrstvy povrchu skládky je možno využít odpady – viz příl. č. 6 
tohoto PŘ.

Pro tvorbu vrstvy zemin v technické části rekultivace skládky je možno využít odpady 
– viz příl. č. 7 tohoto PŘ.

Průběžná evidence odpadů je vedena samostatně v elektronické podobě v souladu s 
§  21  vyhlášky  MŽP  č.  383/2001  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve  znění 
pozdějších předpisů přímo na váze v programu Schenck. Následně jsou data elektronicky 
přenášena  do  centrálního  programu  Axapta  pracovníkům  oddělení  služeb  zákazníkům 
(OSZ), kde jsou evidována veškerá data.

Souhrnná roční evidence zařízení na využití odpadů tj. „roční hlášení o produkci a 
nakládání  s odpady“  je  zasílána  v souladu  s  §  22  vyhlášky  MŽP  č.  383/2001  Sb.,  o 
podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve  znění  pozdějších  předpisů  do 15.2.  následujícího 
roku na příslušnou instituci v požadovaném standardu dat..

Zařízení bude ohlášeno v souladu s § 23 odst.  2 vyhl.  MŽP č. 383/2001 Sb.,  (viz 
příloha č. 23 vyhl. MŽP č.383/2001 Sb. – kód zařízení R10).

Evidence je archivována 5 let.
Zodpovídá : vedoucí zařízení
Archivace : vedoucí zařízení 

7.2.7.2. Vedení evidence odpadů produkovaných vVedení evidence odpadů produkovaných v  zařízení (odpady vlastní).zařízení (odpady vlastní).
V případě vzniku vlastních odpadů bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky 

MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Za vedení evidence odpovídá vedoucí zařízení.
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7.3.    Vedení evidence ELPNO.7.3.    Vedení evidence ELPNO.
Nebezpečné odpady v zařízení nejsou využívány.

8.8. OPATŘENÍ KOPATŘENÍ K  OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PROOMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO  
PŘÍPAD HAVÁRIEPŘÍPAD HAVÁRIE

Pro zamezení  možnosti  vzniku  havárií  je  nutno  dodržovat  ustanovení  tohoto  provozního 
řádu. Dále je pro areál skládky zpracován „Plán havarijního opatření“ dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 
Sb.  a  schválen  integrovaným  povolením  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje,  odboru 
životního prostředí a zemědělství. 
  V případě jakékoliv havárie je nutno okamžitě zahájit prvotní likvidaci a bezprostředně 
informovat svého nadřízeného. 

V případě požáru, živelné katastrofy atp. je potřeba použít dostupných prostředků a 
postupovat dle příslušných řádů, vyvěšených na pracovišti.

Telefonní čísla pro případ potřeby: Hasičský záchranný sbor : 150, 112
Lékařská záchranná služba : 155, 112
Policie ČR : 158, 112

9/9/ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCIBEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Vzhledem k tomu, že při  realizaci  druhé fáze provozu zařízení probíhá standardní 

provoz na skládce je potřebné dodržovat následná opatření :
Po  dobu  výstavby  je  třeba  důsledně  dodržovat  předpisy  o  bezpečnosti  práce, 

příslušné platné normy a všechny související  předpisy a nařízení, zvláště pak ustanovení 
platné vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni  s bezpečnostními  předpisy  a  vybaveni  všemi  pracovními  a  bezpečnostními 
pomůckami.  Zejména  je  třeba  pravidelně  kontrolovat  elektroinstalaci  a  zajistit  řádně 
pracoviště proti vniku nepovolaných osob. V celém prostoru skládky platí mimo vyhrazená 
místa zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

10/10/ KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA ODPADŮ KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA ODPADŮ 
Požadavky jsou uvedeny v kap. 2.3. a 2.4. tohoto provozního řádu.

11/11/ SUROVINY VYUŽÍVANÉ VSUROVINY VYUŽÍVANÉ V  ZAŘÍZENÍ (MIMO PŘIJÍMANÉ ODPADY)ZAŘÍZENÍ (MIMO PŘIJÍMANÉ ODPADY)
V zařízení  mohou  být  alternativně  využívány  i  některé  materiály,  které  nejsou 

považovány za odpad. Např. těsnící fólie, geotextilie, prvky pro odvod skládkového plynu. 
Dále mohou být používány čisté zeminy, podorničí, komposty a substráty nakupované jako 
materiál k provedení rekultivačních vrstev, v případě nedostupnosti využitelných odpadů.

12/12/ VYUŽITELNÉ MATERIÁLY ZÍSKÁVANÉ  VVYUŽITELNÉ MATERIÁLY ZÍSKÁVANÉ  V  ZAŘÍZENÍ  ZZAŘÍZENÍ  Z  ODPADŮ  A JEJICHODPADŮ  A JEJICH  
MNOŽSTVÍ VE VZTAHU KMNOŽSTVÍ VE VZTAHU K  PŘIJÍMANÝM ODPADŮM PŘIJÍMANÝM ODPADŮM 

V zařízení nejsou z odpadů získávány žádné využitelné materiály.
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13/13/ ENERGETICKÁ  NÁROČNOST  ZAŘÍZENÍ  VENERGETICKÁ  NÁROČNOST  ZAŘÍZENÍ  V  PŘEPOČTU  NA  HMOTNOSTNÍPŘEPOČTU  NA  HMOTNOSTNÍ  
JEDNOTKU PŘIJÍMANÝCH ODPADŮJEDNOTKU PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ

Skutečný  odběr  elektrické  energie  je  součástí  celkového  odběru  v celém  areálu 
skládky.

14/14/ ODPADY,  ODPADNÍ  VODY  A  EMISE  DO  OVZDUŠÍ  VYSTUPUJÍCÍ  ZEODPADY,  ODPADNÍ  VODY  A  EMISE  DO  OVZDUŠÍ  VYSTUPUJÍCÍ  ZE  
ZAŘÍZENÍ A JEJICH SKUTEČNÉ VLASTNOSTI VČETNĚ POPISU ZPŮSOBUZAŘÍZENÍ A JEJICH SKUTEČNÉ VLASTNOSTI VČETNĚ POPISU ZPŮSOBU  
JEJICH ŘÍZENÍJEJICH ŘÍZENÍ

14.1. Odpady.14.1. Odpady.
Odpady při provozování zařízení nevznikají.

14.2. O14.2. Odpadní vody.dpadní vody.
Odpadní vody při provozování zařízení nevznikají.

14.3. E14.3. Emise do ovzduší.mise do ovzduší.
Emise do ovzduší nevznikají.

15/15/ HMOTNOSTNÍ  PODÍL  ODPADŮ  VYSTUPUJÍCÍCH  ZE  ZAŘÍZENÍ  VČETNÉHMOTNOSTNÍ  PODÍL  ODPADŮ  VYSTUPUJÍCÍCH  ZE  ZAŘÍZENÍ  VČETNÉ  
HMOTNOSTNÍHO TOKU EMISÍ DO OVZDUŠÍ A OBJEMU ODPADNÍCH VODHMOTNOSTNÍHO TOKU EMISÍ DO OVZDUŠÍ A OBJEMU ODPADNÍCH VOD  
VE VZTAHU KVE VZTAHU K  HMOTNOSTI PŘIJÍMANÝCH ODPADŮHMOTNOSTI PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ

Odpady při provozování zařízení nevznikají.
16/16/ PROVOZNÍ DENÍKPROVOZNÍ DENÍK

Provozovatel  je  povinen  vést  deník  činností  spojených  s využíváním  odpadů  při 
výstavbě rekultivačních vrstev skládky,  ve kterém je povinen vést záznamy o činnostech, 
změnách,  opravách,  údržbových  pracích,  haváriích,  nebo  vést  odkazy  na  vedení  jiné 
dokumentace.

16.1.16.1. Popis způsobu vedení deníku.Popis způsobu vedení deníku.
Provozovatel  vede provozní  deník  v  souladu s bodem 10 přílohy č.  1 vyhlášky  MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

16.2.16.2. Odpovědnost za vedení záznamů.Odpovědnost za vedení záznamů.
 vedoucí zařízení 

16.3.16.3. Přehled vedených záznamů.Přehled vedených záznamů.
Evidují se údaje o :
 hmotnosti a druhu odpadů,  přijatých k využití,  včetně sídla (bydliště)  původce odpadů 

nebo oprávněné osoby (je vedeno odděleně na váze v evidenci)
 výsledcích analýz odpadů 
 technických údajích o provozu zařízení 
 provozních  poruchách  a  haváriích  s možným dopadem na  ŽP,  včetně jejich  příčin  a 

nápravných opatření
 provedených údržbách
 provedených kontrolách a revizích
 školení pracovníků zařízení
 mimořádných a zvláštních událostech včetně jejich řešení
 případně další důležité údaje ovlivňující provoz zařízení

a další záznamy, které mohou být vedeny i odděleně od provozního deníku

Zodpovídá : vedoucí zařízení
Archivace : vedoucí zařízení po dobu 5 let
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__________________________________ Provozní řád fáze 2 rekultivace skládky odpadů S-003 se sektorem S-001 Uhy____
                                                                                           Součást změny č. 3  integrované dokumentace z 28.03.2003 

Provozní deník zařízení nenahrazuje „stavební deník“, který bude vedený samostatně  po 
celou dobu  provádění rekultivace.

16.4.16.4. Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje vStanovení postupu ohlášení orgánu kraje v  případě nepřijetí odpadu dopřípadě nepřijetí odpadu do  
zařízení.zařízení.

Do zařízení jsou přijímány pouze odpady, které jsou svojí kvalitou vhodné pro využití. 
Jejich  kvalita  a zařazení  podle katalogu odpadů bylo  definováno již  při  podpisu smlouvy 
s dodavateli odpadů,  je neměnné a tudíž je vznik této situace výrazně nepravděpodobný. 
V případě, že by odpad musel být odmítnut, ohlásí tuto skutečnost písemně vedoucí zařízení 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 

16.5.16.5. Způsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu odpadů přijatých doZpůsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu odpadů přijatých do  
zařízení.zařízení.

Doklady budou archivovány podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady po dobu 5 let.

17/ 17/ OPATŘENÍ KOPATŘENÍ K  ZABRÁNĚNÍ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB  ZABRÁNĚNÍ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB  
Celý  areál  je  oplocený,  po  ukončení  provozní  doby  pro  zákazníky  je  uzamčena 

vstupní brána. Po skončení provozní doby a v noci je areál střežen kamerovým systémem. 

18/18/ PROVOZNÍ PŘEDPISYPROVOZNÍ PŘEDPISY
Provozní  předpisy  jsou  vztaženy  na  zařízení skládky  včetně  částečné  rekultivace 

plochy 2 – čerpání průsakových vod, recirkulační systém, monitoring, havarijní plán apod.

19/19/ PŘÍLOHYPŘÍLOHY
Příloha č. 1   Situace širších vztahů
Příloha č. 2   Celková situace stavby se zakreslením katastrální mapy 1:2 000
Příloha č. 3   Charakteristický příčný řez 1:500
Příloha č. 4   Vzorový řez rekultivací, hrana vrchlíku a svahu 1:50
Příloha č. 5   Schéma umístění monitorovacího systému 1:10 000 
Příloha č. 6 Seznam odpadů, které mohou být využívány na tělese skládky 

   k vytvoření vyrovnávací vrstvy 
Příloha č. 7  Seznam odpadů využitelných do rekultivační vrstvy
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PŘÍLOHA č. 6

SEZNAM  ODPADŮ  INERTNÍHO  CHARAKTERU,  KTERÉ  MOHOU  BÝT 
VYUŽÍVÁNY  NA  TĚLESE  SKLÁDKY  K  VYTVOŘENÍ  VYROVNÁVACÍ  VRSTVY 
REKULTIVACE

Číslo odpadu Název odpadu podle Katalogu odpadů Kategorie
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O
01 04 09 Odpadní písek a jíl O
01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené 

pod č. 01 04 07 a 01 04 11
O

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy O
10 01 01 Popel, struska a škvára ze spalování uhlí O
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi Ca z odsířování spalin O
10 01 15 Škvára struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu 

neuvedené pod č. 10 01 14
O

10 01 24 Písky z fluidních loží O
10 01 25 Odpady ze skladování a přípravy paliva pro tepelné elektr. O
10 02 01 Odpady ze zpracování strusky O
10 02 02 Nezpracovaná struska O
10 09 03 Pecní struska O
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod 

číslem 10 09 05
O

10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 
10 09 07

O

10 09 99 Slévárenský písek O
10 10 03 Pecní struska O
10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod č. 10 

10 05
O

10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č. 10 10 
07

O

10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném 

zpracování)
O

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem  17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod. č. 17 08 01 O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03
O

19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod č. 19 01 11 O
19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží O
19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod č. 19 03 06 O
19 04 01 Vitrifikovaný odpad O
19 08 02 Odpady z lapáků písku O
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsi materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu neuvedené pod č. 19 12 11
O

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod č. 19 13 01 O
20 02 02 Zemina a kameny O
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PŘÍLOHA č. 7

SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ MOHOU BÝT VYUŽÍVÁNY NA TĚLESE SKLÁDKY K 
VYTVOŘENÍ REKULTIVAČNÍ VRSTVY

Číslo odpadu Název odpadu podle Katalogu odpadů Kategorie

01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O
01 04 09 Odpadní písek a jíl O
01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené 

pod č. 01 04 07 a 01 04 11
O

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy O
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly,tašky a staviva (po tepelném 

zpracování)
O

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem  17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod

č. 19 13 01 
O

20 02 02 Zemina a kameny O
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