
V Praze dne: 4.8.2011 Skládka Uhy, spol. s     r.o.  

273 24 Uhy, 

p. Velvary
Číslo jednací:

Spisová značka:

131245/2011/KUSK  OŽP/Pav

SZ_131245/2011/KUSK/16

Oprávněná 

úřední osoba:
Ing. Jana Pavelková   l. 782

R o z h o d n u t í 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích  (krajské  zřízení)  a  §  33  písm. a)  zákona   č.  76/2002 Sb.,  o  integrované  prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále 

jen zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu integrovaného povolení č.j. 16970/151863/2004/OŽP ze dne 7.12.2004, 

změněného rozhodnutím č.j. 1812/46083/2006/OŽP/Tr -4 ze dne 26.1.2007,

změněného rozhodnutím č.j. 157591/2008/KUSK OŽP/Ži ze dne 22.1.2009

(dále integrované povolení ve znění pozdějších změn)

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: Skládka  Uhy,  spol.  s     r.o.  ,  se  sídlem  273  24  Uhy,  p.  Velvary, 

IČ 62586611

k provozu zařízení: Regionální skládka Uhy – skládka TKO

Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.: 5.4.

Umístění zařízení: u obce Uhy, jižně od silnice Nelahozeves - Uhy.

A. Výroková  část  integrovaného  povolení  ve  znění  pozdějších  změn  se  mění 

a     doplňuje takto:  

1. V podkapitole. „1. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona 

č. 76/2002  Sb.“  do  odstavce  nazvaného  „Těleso  skládky  II.  etapy  –  2.  sektor  – 

zařízení pro využívání odpadů“ se přidává text:

Technická rekultivace plochy 1 a 2

Spočívá  v uzavření  a  rekultivaci  svahů  po  ukončeném  skládkování.  Svahy  jsou 

upraveny do sklonu 1:2,25 – 2,5. Na vrchlíku bude sklon 4%. Rekultivace je tvořena 
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odplyňovací vrstvou, vyrovnávací vrstvou (200 mm), bentonitovou rohoží nebo PEHD 

folií  tl.  1  mm,  drenážním geokompozitem,  zeminou  (300  mm),  výztužní  geomříží, 

zeminou (500 mm) a humózní zeminou (200 mm). Přesné složení závisí zda rekultivace 

bude na bokách či na vrchlíku. 

2. V kapitole B.2) se nadpis podkapitoly B.2.2) mění na:

B.2.2) souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadu – I. fáze provozu 

skládky

3. Do kapitoly B.2) se přidává podkapitola B.2.3), která zní:

B.2.3) II. fáze provozu skládky

Zařízení  „Regionální  skládka Uhy – skládka TKO“ lze provozovat  jako 

zařízení k využívání odpadů (§14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění,) při současném dodržování odsouhlaseného provozního řádu 

2.  fáze  provozu  skládky.  Využívání  odpadů  je  prováděno  při  rekultivaci 

plochy 2.

B.2.3.1) Seznam odpadů, které lze využít na tělese skládky k vytvoření vyrovnávací 

vrstvy rekultivace  na  skládce  (dle  vyhlášky  MŽP č. 381/2001 Sb.,  katalog 

odpadů):

katalog. č. kategorie název

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 04 09 O Odpadní písek a jíl

01 04 12 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod 

čísly 01 04 07 a 01 04 11

02 04 01 O Zemina z čištění a praní řepy

10 01 01 O Škvára,  struska  a  kotelní  prach  (kromě  kotelního  prachu 

uvedeného pod číslem 10 01 04) 

10 01 05 O Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 

10 01 15 O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuv. 

pod číslem 10 01 14 

10 01 24 O Písky z fluidních lóží 

10 01 25 O Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny 

10 02 01 O Odpady ze zpracování strusky 

10 02 02 O Nezpracovaná struska 

10 09 03 O Pecní struska 

10 09 06 O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 

10 09 05 

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

10 09 07 

10 09 99 O Odpady jinak blíže neurčené/Slévárenský písek
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katalog. č. kategorie název

10 10 03 O Pecní struska 

10 10 06 O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 

10 10 05 

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

10 10 07 

10 12 01 O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním 

10 12 08 O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném 

zpracování) 

10 13 11 O Odpady  z  jiných  směsných  materiálů  na  bázi  cementu 

neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 08 02 O Stavební  materiály  na  bázi  sádry  neuvedené  pod  číslem 

17 08 01

17 09 04 O Smíšené  stavební  a  demoliční  odpady  neuvedené  pod  čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 12 O Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 

19 01 19 O Odpadní písky z fluidních loží 

19 03 07 O Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 04 01 O Vitrifikovaný odpad 

19 08 02 O Odpady z lapáků písku 

19 12 12 O Jiné  odpady  (včetně  směsí  materiálů)  z  mechanické  úpravy 

odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

19 13 02 O Pevné  odpady  ze  sanace  zeminy  neuvedené  pod  číslem 

19 13 01 

20 02 02 O Zemina a kameny 

B.2.3.2) Odpady  používané  do  vyrovnávací  vrstvy  musí  splňovat  požadavky  pro 

materiály  na  vytváření  vyrovnávací  vrstvy.  Musí  splňovat  základní 

mechanicko-fyzikální vlastnosti a chemické vlastnosti. Velikost frakce bude 

v rozmezí  0-125  mm.  Velikost  frakce  125  mm  bude  maximálně  10% 

celkového objemu.

B.2.3.3) Jako těsnící prvek je použita fólie PE-HD tl. 1 mm nebo bentonitová rohož.

B.2.3.4) Seznam odpadů, které lze využít  na tělese skládky k vytvoření rekultivační 

vrstvy na skládce (dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů):

katalog. č. kategorie název

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
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katalog. č. kategorie název

01 04 09 O Odpadní písek a jíl

01 04 12 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod 

čísly 01 04 07 a 01 04 11

02 04 01 O Zemina z čištění a praní řepy

10 12 08 O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném 

zpracování) 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

19 13 02 O Pevné  odpady  ze  sanace  zeminy  neuvedené  pod  číslem 

19 13 01 

20 02 02 O Zemina a kameny 

B.2.3.5) Rekultivační  vrstva  bude  ukládána  až  po  provedení  těsnění  a  drenážní 

konstrukce.

B.2.3.6) Vrstva zeminy nad těsněním bude 0,8 m zeminy a 0,2 m podorniční vrstvy a 

humusu.

B.2.3.7) Provozovatel do provozního deníků zaznamená přechod zařízení do II. fáze 

provozu a do III. fáze provozu.

B.2.3.8) Je zakázán pojezd po zrekultivované části skládky v průběhu dalšího ukládání 

odpadů.

B.2.3.9) Na zrekultivované části skládky nesmí docházet k rozlivu průsakových vod. 

Ke snížení prašnosti je možné použít pouze užitkovou vodu. 

B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1. uděluje souhlas s     provozním řádem:  

a) „2.  fáze  provozu  PROVOZNÍ  ŘÁD  Zařízení  k využívání  odpadů 

rekultivace plochy 2 a vyrovnávací vrstvy na Skládce Uhy“ vypracovaný pro 

společnost  Skládky  Uhy,  spol.  s r.o.  v souladu  se  zákonem  č. 185/2001 Sb. 

Provozní řád je z června 2011 a je přílohou tohoto rozhodnutí.

Všechny ostatní závazné podmínky provozu zařízení uvedené v integrované povolení ve znění 

pozdějších změn zůstávají i nadále v platnosti.

O d ů v o d n ě n í
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 30.6.2011 Ohlášení plánované změny společnosti 

Skládka  Uhy,  spol.  s r.o.,  273 24  Uhy,  p.  Velvary,  IČ 62586611.  Krajský  úřad  prostudoval 

ohlášení a došel k názoru, že je nutné v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 
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provést změnu integrovaného povolení.

Změna integrovaného povolení se týká zařízení:  Regionální skládka Uhy – skládka TKO. 

Zařízení spadá pod kategorii  5.4 dle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci.  Integrované 

povolení č.j. 16970/151863/2004/OŽP ze dne 1.12.2004 nabylo právní moci dne 20.1.2005.

Předmětem ohlášení změny provozu zařízení je:

- Schválení provozního řádu 2. fáze provozu skládky.

Krajský úřad zahájil z moci úřední řízení o změně integrovaného povolení. Řízení bylo zahájeno 

dnem doručení účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu –  společnosti Skládka Uhy, 

spol. s     r.o., tedy dne 18.7.2011  . Krajský úřad dokumenty zaslal také ostatním účastníkům řízení 

a příslušným správním úřadům.

Krajskému úřadu byla doručena následující vyjádření:

- Vyjádření KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 34715/2011 ze dne 25.7.2011 – bez 

připomínek;

- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0821207.002/11/PBA ze dne 25.72011;

- Vyjádření Obce Uhy ze dne 1.8.2011 – bez připomínek.

Krajský úřad se z došlými vyjádřeními vypořádal následovně:

Vyjádření ČIŽP OI Praha:

Oddělení odpadového hospodářství: 

K obsahu této žádosti  má inspekce z hlediska zákona č.  185/2001 Sb.,  o odpadech a změně  

některých dalších zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“) následující  

nezávažné připomínky, a to konkrétně k předloženému Provoznímu řádu:

- Na straně 9 předloženého provozního řádu je uvedeno, že II. Fáze provozu skládky bude  

provozována jako  zařízení  k využívání   odpadu dle  §  4  písm.  l)  zákona o  odpadech.  

Provoz skládky však bude teprve ve II. Fázi a tudíž se bude jednat o využívání odpadu  

v souladu s § 4 písm. k). Zřejmě se jedná o překlep.

- Na  straně  9  provozního  řádu  v kapitole  2.3.  je  uvedeno,  že  „Odpady  musí  splňovat  

podmínky a kritéria, stanovená v bodě 8 přílohy č. 4 vyhlášky č.294/2005 Sb. …pro přijetí  

odpadu na skládku skupiny S-OO3.“ Novelou 61/2010 Sb. bylo změněno číslování bodů  

v příloze 4, správně má tedy být „Odpady musí splňovat podmínky a kritéria, stanovená  

v bodě 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.“

Provozovatel opravil provozní řád dle připomínek.

Oddělení ochrany ovzduší: 

Pro skládku bude i v průběhu 2. fáze platný provozní řád (Soubor TPP a TOO) schválený dle  

zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. K předloženému provoznímu řádu  

nemáme připomínky. 

Oddělení ochrany vod: 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb.  o vodách,  v platném a účinném znění máme k předmětné 
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žádosti následující připomínky:

- Požadujeme, aby součástí PŔ byl kompletní popis monitoru podzemních, průsakových a  

povrchových  vod  včetně  četnosti  odběrů  vzorků  z jednotlivých  vrtů  a  sledovaných  

ukazatelů.

Provozovatel opravil provozní řád dle připomínky.

Krajský  úřad  při  rozhodování  posuzoval  vliv  jednotlivých  částí  zařízení  i  celku  na  životní 

prostředí. Snažil se zajistit všechny podmínky provozu tak, aby byla ochrana životního prostředí 

co nejvíce zajištěna a v případě havárie došlo k co nejefektivnějšímu zásahu, aby znečištění bylo 

minimální.

Jelikož řízení bylo provedeno dle § 19a odst.  2, tj. nejedná se o podstatnou změnu, správní 

poplatek se nevybírá.

P o u č e n í   o   o d v o l á n í
Proti  tomuto  rozhodnutí  může  účastník řízení  dle  ustanovení  §  81 zákona č.  500/2004 Sb., 

o správním řízení,   podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního 

prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství, Zborovská 11, 150 21  Praha 5.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost  rozhodnutí  nebo řízení,  jenž mu předcházelo.  Odvolání  jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Lhůta  pro  podání  odvolání  se  počítá  ode  dne 

následujícího po dni doručení. 

Dokument,  který  byl  dodán do  datové  schránky,  je  doručen okamžikem,  kdy se  do  datové 

schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání. 

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po 

doručení,  nejpozději  však  po  uplynutí  10.  dne,  kdy  byl  nedoručený  a  uložený  dokument 

připraven k vyzvednutí. 

Odvolání  se  podává  v počtu  pěti  stejnopisů.  Nepodá-li  účastník  potřebný  počet  stejnopisů, 

vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. 

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Jana Pavelková

Otisk úředního razítka odborný referent

na úseku životního prostředí
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Přílohy:

Příloha č. 1: 2. fáze provozu PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení k využívání odpadů rekultivace 

plochy 2 a vyrovnávací vrstvy na Skládce Uhy

Rozdělovník: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Skládka Uhy spol. s r.o., 273 24 Uhy, p. Velvary – zastoupené Ing. Danou Novákovou, 

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - bez příloh

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150  21 Praha 5

- Obec Uhy, Uhy 31, 273 24  Velvary

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, 

Vršovická 65, 100 10  Praha 10

Toto rozhodnutí č.j. 131245/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 4.8.2011 nabylo právní moci 

26.8.2011.  

Připojení doložky provedla Ing. Jana Pavelková dne 30.8.2011.
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