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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 2041/2021
Spisová značka: SpKrÚ 88239/2020/OŽPZ/10
Vyřizuje:
Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Telefon:
466026345
E-mail:
pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Datum:
11.01.2021

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice

Krajský úřad Pardubického kraje vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění výrokové části

ROZHODNUTÍ
čj. 12015-22/2006/OŽPZ/PP ze dne 12. 1. 2007, ve znění rozhodnutí o změně č. 1
čj. KrÚ 64392/2010/OŽPZ/CH ze dne 1. 9. 2010, ve znění rozhodnutí o změně č. 2
čj. KrÚ 62516/2011/OŽPZ/CH ze dne 18. 7. 2011, ve znění rozhodnutí o změně č. 3
čj. KrÚ 1324/2012/OŽPZ/CH ze dne 5. 1. 2012, ve znění rozhodnutí o změně č. 4
čj. KrÚ 78821/2012/OZPZ/CH ze dne 17. 12. 2012, ve znění rozhodnutí o změně č. 5
čj. KrÚ 6618/2014/OZPZ/CH ze dne 27. 1. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 6
čj. KrÚ 3356/2015/OZPZ/CH ze dne 16. 1. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 7
čj. KrÚ 79721/2015/OZPZ/CH ze dne 10. 12. 2015 a ve znění rozhodnutí o změně č. 8
čj. KrÚ 6101/2017/OZPZ/CH ze dne 24. 1. 2017, ve znění rozhodnutí o změně č. 9
čj. KrÚ 7906/2018/OŽPZ/CH ze dne 1. 2. 2018, ve znění rozhodnutí o změně č. 10
čj. KrÚ 686/2019/OŽPZ/CH ze dne 10. 1. 2019, ve znění rozhodnutí o změně č. 11 čj. KrÚ
546/2020/OŽPZ/CH ze dne 7. 1. 2020 a ve znění rozhodnutí o změně č. 12 čj. KrÚ
710/2021/OŽPZ/CH ze dne 6. 1. 2021:
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle
ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 13 odst. 3
zákona o integrované prevenci
integrované povolení
žadateli – provozovateli P-D Refractories CZ a.s., se sídlem Nádražní 218, 679 63 Velké
Opatovice, IČ: 16343409,
k provozu zařízení „P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka“
kategorie 5.4. podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Umístění zařízení:

kraj:

Pardubický

obec:

Slatina

Katastrální území
Slatina u Jevíčka

Čísla parcel
461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/13; sloučeno do 461/27
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Popis zařízení:
a) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Skládka Březinka je umístěna ve stěnovém zahloubeném lomu po těžbě žáruvzdorných jílovců
ložiska Březinka. V místě dnešního tělesa skládky byly vytěžovány zbytkové zásoby jílovců po důlní
těžbě.
Skládka má vybudovaný systém odplynění a vznikající bioplyn ze skládky je využíván
v kogenerační jednotce, která je provozována jiným právním subjektem. K hranici skládky je za
potrubní systém odplynění zodpovědný provozovatel skládky.
Skládka – etapa I.,
- skupina S - ostatní odpad, podskupina S-OO3 – skládka nebo sektory skládky určené
pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem
organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich
vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 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. Na skládku
mohou být přijaty pouze odpady, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní
hodnoty výluhové třídy číslo IIa, uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
-

nejedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, skládkování bylo ukončeno a skládka byla řádně zrekultivována
a uzavřena.

-

zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1

-

celková projektovaná kapacita: 900 000 m3

-

skládkování odpadů bylo ukončeno ke dni 16. 7. 2009 a skládka je řádně rekultivovaná
a uzavřená.

b) Přímo spojené činnosti
Nakládání s průsakovými vodami ze skládky:
Průsakové vody akumulované ve skládkovém tělese jsou svedeny do nepropustné akumulační
jímky průsakových vod SN1, odkud jsou přečerpány do systému, který je vybaven čistírnou
průsakových vod (ČPV). Jímka průsakových vod SN1 slouží i k akumulaci skládkových vod
z provozované skládky Březinka II. Skládkové vody z nové skládky Březinka II se do objektu jímky
dostávají výtlakem. Skládkové vody ze skládky Březinka I. jsou čerpány z této jímky do ocelové
nádrže o objemu 6 m3 a odtud do ČPV. Před vstupem do objektu jímky byla z hlavního výtlaku „IV“
provedena odbočka pro možnost napojení výtoku i do staré skládky pod rekultivačními vrstvami.
Skrápění skládkového tělesa vodou je nutné pro zachování kontinuálního vývinu skládkového plynu
pro provoz kogenerační stanice. Na odbočce výtlaku je osazen uzávěr pro možnost přepojování do
akumulační nádrže či do odpadů pod rekultivačními vrstvami. Přebytky průsakových vod jsou
odváženy na externí ČOV ve Velkých Opatovicích resp. v Linharticích.
Nakládání se skládkovým plynem:
Skládka má vybudovaný aktivní odplyňovací systém, který se skládá ze stacionární kogenerační
jednotky, jímacích studní a svodného potrubí. Během péče o uzavřenou skládku bude plyn i nadále
odsáván a využíván na výrobu elektrické energie. Provozovatel kogenerační jednotky provádí trvalý
dohled svodných potrubí skládkového tělesa.
Nakládání se srážkovými vodami:
Pro ochranu rekultivované skládky před srážkami je vybudován systém obvodových záchytných
příkopů (A – D), které dešťovou vodu svádějí přímo do závodové kanalizace a odtud do vodoteče
Zavadilka.
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Nakládání se splaškovými vodami:
Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení jsou předčištěny na stávající domácí biologické
čistírně splaškových vodDC-8, výrobce Sekerka-Antošovský ADOS Jevíčko, pro 6 - 8 EO,
množství odpadních vod 1-2 m3/den. Vyčištěná odpadní voda je předávána betonovou kanalizací
do kanalizace divize 12 (areál dolu Březina) a odtud do toku Zavadilka. Čistírna splaškových vod je
společným zařízením i pro provoz skládky Březinka II.
Kontrolní sledování, měření a monitoring:
Ovlivnění kvality podzemní vody případnými nežádoucími průsaky ze skládky kontroluje stávající
monitorovací systém 4 kontrolních vrtů MV-1, MV-2, MV-3 a MV-4. Dále je sledována výška hladiny
v monitorovacích vrtech, jakost a množství průsakových vod ze sběrné jímky průsakových vod
a množství čerpaného skládkového plynu a jeho složení. Monitorovací systém podzemních vod
uzavřené skládky Březinka a provozované skládky Březinka II. je společný.
1. Závazné podmínky provozu:
Krajský úřad podle § 13 odst. 3 písm. d) a v souladu s § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci
stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále
postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:
a) Emisní limity:
1. Ovzduší
Emisní limity nejsou stanoveny.
2. Voda
Emisní limity nejsou stanoveny.
3. Hluk
Emisní limity nejsou stanoveny
4. Vibrace
Emisní limity nebyly stanoveny.
5. Neionizující záření
Emisní limity nebyly stanoveny.
b) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví
člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při
úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu
s požadavky § 15a:
1. Během následné péče uzavřené skládky zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí
a následnou péči provádět dle odsouhlaseného „Plánu péče o uzavřenou skládku Březinka I“.
Pravidelně udržovat oseté plochy trvalého travního porostu.
c) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají:
1. Evidenci uložených odpadů a údajů z provozního deníku následné péče archivovat po celou
dobu následné péče o uzavřenou skládku.
2. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas s uzavřením skládky Březinka a stanovuje
pro tuto uzavřenou skládku, umístěnou na pozemku p. č. 461/4, 461/5, 461/6, 461/18, 461/19,
461/20, 461/27, 522/6, p. p. k. 460, 522/1 v k.ú. Slatina u Jevíčka, dobu trvání a podmínky péče
(3. fáze provozu skládky) takto:
a) Péče o skládku bude ukončena nejdříve k 31. 7. 2041 (slovy: den – třicátýprvní, měsíc –
červenec, rok – dvatisícečtyřicetjedna).
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b) Následná péče o rekultivovanou skládku bude probíhat podle schváleného „Plánu péče
o uzavřenou skládku Březinka I.“ ve znění jeho 1. změny.
3. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem
a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaných účtů č. 60506502/0300 a č. 60506400/300,
zřízených a vedených u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická
333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, pro účel
ukládání finančních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče
o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle §§ 49, 50 a 51 zákona o odpadech
a 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, na provedení rekultivace skládky Březinka I, v k. ú. Slatina u Jevíčka
a zároveň stanovuje následující podmínky:
a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 90 % rozpočtových
nákladů v celkové výši 46 456 243,- Kč na provedení rekultivace skládky Březinka I a to
následovně:
a1) ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a. s, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, se uvolňují prostředky, které budou
čerpány v celkové výši:
46 454 010,- Kč
(slovy: čtyřicetšestmilionůčtyřistapadesátčtyřitisícadesetkorunčeských).
a2) ze zvláštního vázaného účtu č. 60506502/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a. s, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, se uvolňují prostředky, které budou
čerpány v celkové výši:
2 233,- Kč
(slovy: dvatisícedvěstětřicettřikorunčeských).
b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 10 % rozpočtových
nákladů na provedení rekultivace skládky Březinka ze zvláštního vázaného účtu
č. 60506502/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s, se
sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02
Hradec Králové, se uvolňují prostředky, které budou čerpány v celkové výši:
5 161 805, - Kč
(slovy: pětmilionůstošedesátjednatisícosmsetpětkorun českých).
4. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem
a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaného účtů pro účel ukládání finančních prostředků
k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího
provozu podle § 49, 50 a 51 zákona o odpadech a 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, na péči o uzavřenou
skládku Březinka takto:
a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2011 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
515 277, - Kč
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(slovy: pětsetpatnácttisícdvěstěsedmdedátsedmkorun českých).
b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2012 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
569 750, - Kč
(slovy: pětsetšedesátdevěttisícsedmsetpadesátkorun českých).
c) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2013 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
351 925, - Kč
(slovy: třistapadesátjedentisícdevětsetdvacetpětkorun českých).
d) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2014 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
327 830, - Kč
(slovy: třistadvacetsedmtisícosmsettřicetkorun českých).
e) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2015 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
264 048, - Kč
(slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícčtyřicetosmkorun českých).
f) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2016 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
369 088, - Kč
(slovy: třistašedesátdevěttisícosmdesátosmkorun českých).
g) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2017 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
328 039, - Kč
(slovy: třistadvacetosmtisíctřicetdevětkorun českých).
h) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k.ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2018 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
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obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
279 301 Kč
(slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisíctřistajednakorun českých).
i) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k.ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2019 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
285 860 Kč
(slovy: dvěstěosmdesátpěttisícosmsetšedesátkorun českých).
j) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči
o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k.ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2020 ze
zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé
obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka
Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
301 889 Kč
(slovy: třistajednatisícosmsetosmdesátdevětkorun českých).
d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména
ochranu, ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod:
Nejsou stanoveny.
e) Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou
charakteristiku zařízení:
Nebyly stanoveny.
f) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie:
Nejsou stanoveny.
g) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků:
Nejsou stanoveny.
h) Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného
provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního
právního předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení
provozu zařízení):
1. V případě neočekávaného výpadku elektrické energie zajistit kontrolu zaplnění jímky
průsakových vod a případně zabránit jejímu přetečení.
2. V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného Plánu péče uzavřené skládky
Březinka.
3. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky
s uvedením:


místa havárie;



časových údajů o vzniku a době trvání havárie;



informované instituce a osoby;



data a způsobu provedeného řešení dané havárie;



přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.
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4. Každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena obecnímu úřadu, krajskému úřadu
a ČIŽP, OI Hradec Králové.
i) Způsob monitorování emisí a technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě
použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování
emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě
úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami:
1) Jakost průsakových vod
a) Parametry průsakových vod - tabulka č. 4:
Četnost měření během
provozu

Parametr

Výška hladiny průsakové vody v jímce

denně

pH, CHSKCr, NH4 (N-NH4), Ncelk, Zn, Pb, Crcelk, AOX, RAS

2 x ročně (jaro, podzim)

b) monitoring průsakové vody bude realizován odběrem bodového vzorku z akumulační jímky
průsakových vod SN1,
c) vzorky budou odebírány oprávněnou osobou,
d) analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří.
2) Jakost a množství skládkového plynu
Tabulka č. 2: Parametry a četnost měření skládkového plynu
Ukazatel
Množství čerpaného
skládkového plynu a jeho
složení

Četnost měření
během provozu

Parametr
Množství čerpaného
plynu, CH4, CO2, O2

skládkového

kontinuálně (*)

(*) Jako záznam o měření množství a složení skládkového plynu budou sloužit záznamy předávané
provozovatelem kogenerační jednotky.
3) Další monitoring
Kontrola uzavřené skládky dále spočívá v provádění následujících opatření, která budou
realizována provozovatelem, případně zajištěnou odbornou firmou:
 kontrola tělesa skládky
- měření poklesů na stabilizovaných měřených bodech (1x/rok)
- prohlídka tělesa skládky s důrazem na možnost vytváření poklesů, trhlin a ronových rýh po
přívalových deštích (1x/týdně)
 plynové poměry (1x/týdně)
- kontrola plynových potrubí a vyústění sběrných studní skládkového plynu
- zjišťování případných trhlin na tělese skládky s komunikací do tělesa skládky
 ostatní pozorování (1x/týdně)
- porušení oplocení
- úlety lehkých podílů odpadů
- výskyt nepovoleného ukládání odpadů
- výskyt obtížných živočichů a invazivních druhů rostlin
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4) Vyhodnocení monitoringu
a.

Časové údaje a výsledky provedených pozorování, vzorkování a měření zaznamenávat do
provozního deníku uzavřené skládky, s výjimkou monitoringu zajišťovaného externími
dodavateli, jejichž výsledky budou uloženy v sídle provozovatele zařízení k případné
kontrole.

b.

Po provedené analýze budou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních
a průsakových vod s hodnotami získanými měřením před započetím skládkování
a předchozím sledováním. Bude-li zjištěna významná změna naměřených hodnot, bude
neprodleně posouzena a vyhodnocena. Bude-li příčinou zhoršení jakosti vod havarijní stav,
budou neprodleně provedena nápravná opatření.

c.

Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah
a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení a odsouhlasení změny krajskému úřadu.

j) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:
Nejsou stanoveny.
k) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti
předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením:
1.

Dle § 16 odst. 1 písmena e) zákona o integrované prevenci, vést evidenci údajů o plnění
závazných podmínek integrovaného povolení a předávat ji krajskému úřadu, v termínu do
31. 3. běžného roku.

2.

Každou nezbytnou změnu provozního řádu, zejména změnu plynoucí z plnění závazných
podmínek rozhodnutí o integrovaném povolení, předem projednat s krajským úřadem, a poté
zohlednit v příslušném provozním řádu.

3.

Dle § 16 odst. 1 písmena b) zákona o integrované prevenci, ohlásit krajskému úřadu
plánovanou změnu zařízení.

4.

Hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie
zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, a to
neprodleně, nejpozději do 24 hodin.

l) Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do
půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti
s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou v daném místě vyskytovat,
a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení:
Nebyly stanoveny.
m) Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být
nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy:
Nebyly stanoveny.
2.

Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních
předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením:

1. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na rekultivaci skládky Březinka I podle
§ 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
2. Souhlas s uzavřením skládky Březinka I a stanovení doby a podmínek následné péče podle
§ 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
3. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka I za období roku 2011 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
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4. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka I za období roku 2012 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
5. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka I za období roku 2013 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
6. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka I za období roku 2014 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., odpadech.
7. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka I za období roku 2015 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
8. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka I za období roku 2016 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
9. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka za období roku 2017 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech.
10. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka za období roku 2018 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
11. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka za období roku 2019 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
12. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka za období roku 2020 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Rušení pravomocných opatření, která se nahrazují integrovaným povolením
Krajský úřad podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci
ruší
následující pravomocná rozhodnutí, která se nahrazují tímto integrovaným povolením:
1. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, ze dne
6. 1. 2006, č. j.: OŽPZ/23022/2005/BT, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení
k odstraňování odpadů a s Provozním řádem pro Skládku skupiny S – ostatní odpad (S-OO3)
Březinka.
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, ze dne
18. 4. 2006, č. j.: 17424-3/2006/OŽPZ/BT, ve kterém byl souhlas k provozování zařízení
k odstraňování odpadů rozšířen o odpad kat. číslo 10 09 08 Licí formy a jádra použitá
k odlévání neuvedená pod číslem 10 06 07.
3. Rozhodnutí MěÚ Moravská Třebová, odbor životního prostředí, ze dne 1. 11. 2006, č. j.:
S MUMT 33180/2006-OZP5, kterým bylo vydáno povolení k vypouštění odpadních vod
s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace z čistírny skládkových vod
Březinka.
Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Jiří Kučera
vedoucí oddělení integrované prevence
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