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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
žerotínovo náměstí 3, 60182 Brno
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J M K 88836/2022

Sp. zn.:

S-JMK 82725/2022 0ŽP/Sal

VyřizuJ'e:

lng. Jan Salnek

Telefon:

541 652 637

Datum:

14.06.2022

DoŠ|odn®

, 2 |,
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2022

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání změny č. 9 integrovaného
povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice - Hraničky`', zveřejnění žádosti
o vydání změny č. 9 integrovaného povolení a zaslání žádosti k vyjádření.
Kraj.ský úřad Jihomoravského kraj.e (dále j.en „krajský úřad`') j.ako příslušný správní orgán ve smyslu

ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o kraj.ích (krajské zřízeni|, ve znění pozdějších předpisů,

podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišt'ování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějši'ch předpisů, v souladu s ustanovením § 44 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj.ších předpisů oznamuje zahájení řízení

s provozovatelem:

se si'dlem:

Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Masaryl(ova 200, 69611 Mutěnice

spřidělenýmlč:

pro zařízení:

25561405

Řízená skládka odpadů s-003 Mutěnice -Hraničky

ve věci vydáni' změny č. 9 integrovaného povolení. lntegrované povolení bylo vydáno rozhodnuti'm

krajského úřadu č. j.: JMK 34012/2003 0ŽPZ/Zl/9 vyhotoveným dne 06.08.2004, které nabylo

právní moci dne 01.09.2004, změněné rozhodnutím o změně č. 1 až č. 8 integrovaného povolení.
Dne 02.06.2022 obdržel krajský úřad od společnosti Skládka Hraničky, spol. s r.o., se sídlem

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, s přiděleným lč: 25561405, která je účastníkem řízení dle
ustanovení § 27 odst.1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci (dále
také jen „provozovatel'`) prostřednictvím datové schránky a poštovní zásilkou oznámení plánované

změny v provozu zařízení ,,Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice - Hraničky" (dále také jen

zařízení") spojené se žádostí o změnu integrovaného povolení. Provozovatel doplnil žádost
prostřednictvím e-mailu dne 10.06.2022.
Zařízeníje uvedeno v příloze č.1 zákona o integrované prevenci:

-

kaitegor.ie 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou
kapacitu větši' než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu.

Krajský úřad vyhodnotil podané oznámení plánované změny vprovozu zaři'zení ve smyslu

ustanovení podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci stím, že se jedná
o podstatnou změnu v provozu zařízeni' ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované
prevenci, nebot' změna zahrnuje rozšíření zařízení o 111. etapu. Změna provozu zařízení tak

IČ

DIČ

70888337

CZ 70888337

Telefon

541652632

Fax

E-mail

lnternet

541651579

posta@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jíhomoravsky.cz

dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci a může mít
významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Kraj.ský úřad oznamuj.e v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozděj.ších předpisů a s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, že dnem
obdržení žádosti formou poštovní zásilky bylo zahájeno řízení o vydání změny č. 9 integrovaného
povolení.

Upozorňuj.eme na ta ustanovení zákona o integrované prevenci, kterými i.e upraveno vydávání
vybraných správních aktů podle ostatních složkových předpisů v oblasti ochrany životního

prostředí a ochrany veřejného zdraví v případě, že j.e zahájeno řízení o podstatné změně
integrovaného povolení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona
o integrované prevenci zveřejnění stručného shrnutí údajů podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d)
zákona o integrované prevenci na portálu veřejné správy (www.mzp.cz/ippc) a na své úřední desce
.n_a dobu 30 dn.ů. Dále krajský úřad upozorňuje, že do žádosti je možné nahlížet, pořizovat si z ní

výpisy, opisy, při'padně kopie v úřední dny (Po a St 8:00 -17:00 hod.), popřípadě po telefonické

domluvě i mimo tyto úřední dny, na odboru životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na
životní prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje u lng. Jana Salneka (kl. 2637), kancelář
412A.

Obec Mutěnice žádáme ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci ve lhůtě
do 2 pracovních dnů od obdrženi' tohoto dopisu o vyvěšení-strúčhého shrnutí údajů podle
ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci (viz příloha tohoto oznámení) na své

úřední desce na dobu 30 dnů a zveřej.nění informací o tom, kdy a kde je možné do žádosti nahlilet,
pořizovat si z ní výpisy, opisy, popři'padě kopie. Současně obec Mutěnice žádáme o zaslání

písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na své úřední desce Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje, odboru životnmo prostředí.

Navrhují se následující změny integrovaného povolení]:
1.

V části ,,Identifikační údaje``:

1.1. Bude doplněno identifikační číslo zařízení (IČZ) pro činnost 5.10.0 Recyklace/zpětné

získávání ostatních anorganických materiálů.
1.2. Dále dojde k aktualizaci parcelních čísel.

ii.

Část „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností`` bude upravena s ohledem na vybudování
111. etapy skládky a změnu legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

111. V části „Závazné podmínky provozu zařízení``:

iil.1. Závazná podmínka 2.3. bude zdůvodu stanovení jasných podmínek pro nakládání

s odpadem 16 0103 znít:
1 Jedná se o návrh znění integrovaného povolení, které se může lišit od verze vydané krajským úřadem s ohledem na
obdržená vyjádření a průběh řízení.
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2.3. Vpřípadě nevyužiti' veškerého odpadu kat. č. Í6 0Í 03 Pneumof/.ky vzaři'zeni'
Výstavba 111. etapy řízené skládky odpadů S-003 Mutěnice - Hraničky`' při

výstavbě 111. etapy skládky, bude tento odpad předán oprávněné osobě a ze
zařízení odvezen.
111.2.

Skupina závazných podmínek 3. bude zdůvodu rozšíření zařízení o 111. etapu a změny

legislativy v oblasti odpadového hospodářství znít:

3.

Podmínky zajišt'ující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání

s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají
3.1. Uděluj.e se povolení provozu zaři'zení dle ustanovení § 21 odst. 2 ve spoj.ení

s ustanovením § 22 odst.1 zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů pro:

Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice -Hraničky
-

l.etapa

o
-

-

Třetífáze provozu skládky-celá l. etapa

lI.etapa

o

Prvnífáze provozu skládky

o

Třetífáze provozu skládky-plocha č. 4

lll.etapa

o

Prvnífáze provozu skládky

> Činnost 8.3.0, povolený způsob nakládání s odpady DÍo Uk/Ódón/' v úrovn/.

nebo pod úrovní terénu -skládkování
> Činnost 8.3.0, povolený způsob nakládáni' s odpady Díb Uk/Ódón/' odpcrdú
jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky

Výstavba 111. etapy řízené skládky odpadů S-003 Mutěnice -Hraničky
> Činnost 5.10.0, povolený způsob nakládání s odpady R5o Recyk/oce nebo

zpětné získávání ostatních anorganických materiálů
3.2. Uděluje se souhlas s provozni'm řádem:

-

PRVNÍ fáze provozu skládky ,,Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice Hraničky,11. a 111. etapa, květen/2022'', vypracoval: lng. Ladislav Vašíček (dále

také j.en „PŘ první FPS").

-

TŘETí fáze provozu skládky ,,Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice Hraničky, 1. etapa skládky a plocha č. 411. etapy skládky, květen/2022`` (dále
j.en ,,PŘ třetí FPS").

-

,,Výstavba 111. etapy řízené skládky odpadů S-003 Mutěnice - Hraničky,
červen/2022",

vypracoval:

PŘ recyklace'`).
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Ing.

Ladislav

Vašíček

(dále

také

jen

3.2.1. Provoz všech zaři'zení vést v souladu s provozními řády a do jednotlivých zaři'zení

přij.ímat pouze druhy odpadů, které j.sou uvedeny v provozni'ch řádech.
3.2.2. Zaměstnanci budou se všemi provozními řády prokazatelně seznámeni.

3.2.3. Jakékoliv změny provozních řádů budou proj.ednány s krajským úřadem.
3.2.4. Nesmí být překračovány schválené kapacity j.ednotlivých zaři'zení a maximálni' kóty

zaplnění skládky uvedené v tomto integrovaném povolení a provozni'ch řádech.
3.3. Stanovují se podmínky následné péče o skládku, které jsou uvedeny v PŘ třeti' FPS.
Doba trváni' péče o skládku po uzavřeni' jej.ího provozu, rekultivaci a asanaci končí

35 Iet od

nabytí právni' moci kolaudačního souhlasu s rekultivaci' poslední

etapy/části skládky.
3.4. S průsakovými vodami bude nakládáno j.ako s odpadni'mi vodami (ne jako s odpady).
3.5. Technologický materiál pro technické zabezpečeni' skládky (TZS) j.e osvobozen od

poplatku za ukládání odpadů na skládku do 25 % celkové hmotnosti odpadů

uložených na skládku v poplatkovém období. 0 druhu, původu a množství odpadů

k TZS bude vedena samostatná evidence.
3.6. Při

ukládání

mísitelnosti

odpadů

odpadů

do

skládkového

stanovené

v

příloze

tělesa
č.

budou
9

dodržovány

vyhlášky

č.

podmi'nky

273/2021

Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Povoluj.e se mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatni'mi odpady za
účelem splnění požadavků technologie zařízení a v souladu s PŘ odpady.

3.8. Odpady s obsahem azbestu mohou být uloženy na skládku S~OO1, pouze za

předpokladu, že budou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných
nádobách či kontejnerech. Plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně po

uložení odpadu s obsahem azbestu překryta materiálem na TZS. Hutnění plochy

může být provedeno až po překrytí materiálem na TZS. Mi'sto uložení odpadu

s obsahem azbestu musí být schematicky zakresleno do rastrové mapy skládky.
3.9. Technické zabezpečení pro oddělené ukládáni' odpadů do sektorů S-003 a S-Ool
uvnitř j.ednoho tělesa skládky musi' zabránit kontaktu, vzáj.emnému ovlivnění nebo
smi'chání odpadů uložených v jednotlivých sektorech po celou dobu j.ejich uložení.

Sektor bude ohraničen v rámci technického zabezpečeni' skládky. Výstavba hrázek

okolo sektoru musí probi'hat vsouběhu s plněni'm okolí sektoru, při'padně jej.

částečně předbíhat.
3.10.Pro ukládání odpadů bude využívána pouze aktivní plocha skládky. Maximální
velikost aktivni' plochy skládky, je stanovena v PŘ první FPS.

3.11.Odpady ukládané na skládku musí být průběžně hutněny kompaktorem, popř. j.iným
vhodným mechanizačním prostředkem.
3.12.Denní ukládka odpadů (v rámci aktivní plochy skládky) musi' být překrývána

materiály pro technické zabezpečení skládky v minimální mocnosti 20 cm.
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3.13.Pro technické zabezpečeni' skládky budou použity výhradně odpady/materiály
specifikované v PŘ první FPS.

3.14.Skládka bude udržována v plynotěsném stavu. K tomuto účelu bude provozovatel
využívat zej.ména odpady určené na technické zabezpečení skládky (TZS).

3.15.Zaři'zení musí být zabezpečeno proti vniknutí neoprávněných osob.

3.16.Odpad kat. č. Í6 0J 03 Pneumc}f/.ky bude využíván pouze za účelem recyklace
v souladu s PŘ recyklace, a to jako stabilizačni' kostra pro štěrkovou drenážni'

3í7|°:d;:e:cV::,Í::á:oÍv6p°Říre°c3yk::::mwbudeshromažd'Ovánpouzenamístě,kteréje

3.18 Technologie skládkování musi' probíhat takovým způsobem, aby byla zaručena

stabilita vlastního tělesa skládky a s ním spojených konstrukcí, zej.ména aby se
zabránilo sesuvům.
3.19 Odpady

s

koncovým

dvoj.čísli'm

99

musí

být

pro

účely

evidence

uváděny

s doplňkovým názvem, který nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu včetně

kategorie odpadu.

3.2°.|V::p:;:::acsí::t:truydenn:Ssme''kt:rm:sT;S*°:a;::n,::n:krráa#Cc:tesck|án::ťéh:nz'abve:;':tčeecn|,
skládky (TZS).

3.21.Může docházet k překročení limitu, který je stanoven vtabulce 10.1 přílohy č.10
vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů:

Limitníhodnotaukazateledlevyhl.273/2021Sb.,tab.10.1přílohyč.10(mg/l)

Ukazatel,jehož
Katalog.

Název

Číslo

PůvodceOdpadu

hodnota

Odpadu

bylapřekročena

Odpadzlapákůpísku

POvolený

Výsledný

násobek

limit

překročení

(mg/l)

3

240

Vodovody akanalizaceHodonín,a.s.*

19 08 02

80

DOC

* Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2/2933, 695 11

Hodoni'n, s přiděleným lč: 49454544 - provozovny ČOV Hodonín, ČOV Čejč, ČOV
Dolní Bojanovice, ČOV Dubňany, ČOV Milotice, ČOV Ratíškovice, ČOV Rohatec, ČOV

Ježov, ČOV Dambořice, ČOV Uhřice, ČOV Svatobořice-Mistři'n, ČOV Ždánice, ČOV

Kyjov,

ČOV

Koryčany,

Provoz

vodovodů

vodovodů a kanalizací Kyjov (ČS)
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a

kanalizací

Hodonín

(ČS),

Provoz

3.21.1.Všechny ostatní požadavky pro uložení odpadů na skládku musí být splněny.
3.21.2.Odpady, na něž se vztahuje výjimka z limitu DOC dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., je

zakázáno

skládkovat vsektoru,

který j.e

vymezen

pro skládkováni' odpadů

obsahuj.i'ci'chazbest.
111.3. Závazná podmínka 4.1.1. bude vzhledem ke schválení aktualizovaného havarijního plánu
znít:

4.1.1. Schvaluje se

havarijni' plán

dle

ustanovení § 39 odst.

2

písm.

a) zákona

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve zněni'
pozdějších předpisů:
-

,,Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice -Hraničky,1.,11. a 111. etapa skládky,

květen/2022``, vypracoval: lng. Ladislav Vašíček (dále také jen ,,HP").

111.4. Skupina závazných podmínek 4.2. bude vzhledem k udělení souhlasu s aktualizovaným

provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a zajištění

kontinuity znění integrovaného povolení s obdobnými zařízeními znít následovně:
4.2. Ochrana ovzduší
4.2.1. Vydává se povoleni' provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišt'ování
ovzduší dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů pro:

-

Řízená skládka odpadů s-003 Mutěnice-Hraničky
o

kód 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají
celkovou kapacitu větší než 25 000 t

4.2.2. Uděluje se souhlas s provozni'm řádem vyjmenovaného stacionárního zdroj.e
znečišt'ováníovzduší:

-

„Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice -Hraničky,1.,11. a 111. etapa skládky,

květen/2022``, vypracoval: Ing. Ladislav Vašíček (dále také jen ,,PŘ ovzduší'`).

4.2.3. Provoz zařízeni' bude veden v souladu s PŘ ovzduší.

4.2.4. Zaměstnanci budou s PŘ ovzduší prokazatelně seznámeni.
4.2.5. Změny v PŘ ovzduší provozovatel vždy projedná s krajským úřadem.

4.2.6. Odplyňovací systém bude pravidelně kontrolován a budou činěna taková opatření,
aby nedocházelo knadbytečnému úniku emisi' skládkového plynu do ovzduší

a omezilo se riziko jeho nahromadění a exploze na tělese skládky a vjeho okolí.
4.2.7. Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke sníženi' prašnosti na aktivní ploše

skládky a jeho okolí, a to zejména zpětným rozlivem průsakových vod na těleso
skládky,

důsledným

hutněním

odpadu,

překrýváním

denní ukládky odpadů

materiálem TZS v minimální mocnosti 20 cm apod.
4.2.8. Činit opatření vedoucí k omezení úletů pevných odpadů ze zařízení, a to instalací
mobilních záchytných sítí v okolí aktivní plochy skládky.
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4.2.9. Provádět sběr úletů, které se budou nacházet mimo aktivní plochu skládky, a to jak
v samotném areálu zařízení, tak i mimo něj.
111.5. Skupina závazných podmínek 4.3. bude z důvodu zajištění zdraví lidí při provozu zařízeni
znít:

4.3. Ochrana zdraví, fauny a flóry
4.3.1. Mechanizace na skládce bude udržována vtakovém stavu, aby nedocházelo
k nadměrným hlukovým emisím, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti

výfukových potrubí.
4.3.2. Před vstupem do plynem ohrožených prostorů musi' být provedeno měřeni' složení
ovzduší.

Nikdo

nesmí vstoupit

nebo

setrvávat v uzavřeném

prostoru,

kde

objemový zlomek kyslíku klesl pod 19 % anebo objemový zlomek C02 překročil

1,0 %. Musí být dodržovány požadavky na bezpečnost práce dle ČSN 83 8034.
4.3.3. Potenciálni' změnu parametrů souvisejících s dopravou na skládku (např. změna

četnosti průj.ezdů automobilů, změna trasy komunikace), která by ve svém
důsledku mohla negativně ovlivnit hlukovou zátěž v chráněných prostorech
specifikovaných ust. § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdravi', provozovatel předem projedná s věcně a místně příslušným orgánem
ochrany veřej.ného zdraví.
111.6. Skupina závazných podmínek 7. bude vzhledem k plánované výstavbě 111. etapy znít:

7.

Opatření pro předcházení haváriím a omezováníjejich příbadných následků

7.1. Je zakázáno, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro j.ej.ich rozhrnováni'

a hutnění poj.i'žděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážni'ho

systému.
7.2.

Při rozšiřování skládky musí být zajištěno spolehlivé navázání těsnících systémů. To

platí jak pro zřizování skládky, tak pro jej.í uzavíráni'.

7.3. V celém areálu skládky j.e zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Místa

ohrožená výbuchem

musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem

nebezpečí.

7.4. Hladina vody v ji'mce průsakových vod musi' být udržována na takové úrovni, aby
v

případě

jej.i'

zvýšené

produkce

v

důsledku

přívalových

srážek

nebo

dlouhotrvajíci'ho deště nedošlo k přetečeni' jímky.

7.5. První vrstva odpadů musí být navážena tak, aby odpady vytvářely ochrannou vrstvu

o

mocnosti

nej.méně

1

m

nad těsnícím a vnitřním drenážním systémem.

Provozovatel zajistí, aby tento odpad neobsahoval ostré předměty.
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111,7.

8.

Skupina závazných podmínek 8. bude vzhledem k plánované výstavbě 111. etapy znít:

Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek

běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz,
poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitjvní ukončení provozu zařízení)
8.1. V případě havarijní situace bude postupováno podle schválených provozních řádů
a havarij.ni'ho plánu.

8.2. Všechny vzniklé havarijni' situace musí být zaznamenány v provozni'm deníku

zařízení s uvedeni'm data vzniku, informované instituce a osoby, data a způsobu
provedeného řešeni' dané havárie.
8.3. V rámci výstavby 111. etapy skládky bude provozovatel realizovat účinná opatření na
snížení prašnosti

(pravidelné čištění a zkrápění dopravni'ch tras, při dovozu

potenciálně prašných materiálů zabezpečí naložení pod hranu korb a jejich

zaplachtováni' na dopravni'ch prostředcích a při vykládce jejich zkrápění k omezení
vniku emisí TZL do ovzduší).

8.4. Je zakázáno ukládání odpadů na 111. etapu skládky, a to až do doby provedení

kontroly Kraj.ského úřadu Jihomoravského kraje dle ustanovení § 38 odst. 3 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozděj.ši'ch předpisů a kolaudace stavby dle

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
111.8. Skupina závazných podmínek 9. bude vzhledem k rozšiřování o novou 111. etapu znít:

9.

Způsob monitorování emisí (technická opatření k monitorování emisí, včetně

specifikace metodiky měření, jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování)
9.1. Ovzduší

9.1.1. MonjtorinE skládkového plvj]±±

Odběrné místo:
-

Ji'maci'studny případně zárazné sondy

Podmínky a způsob odběru vzorků:
-

Vzorky

skládkového

promikroorganjsmy

plynu

vhodné

budou

podmínky

odebírány

k

tvorbě

vobdobí,

kdy

skládkového

existuji'

plynu.

Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 °C a budou odebi'rány zaškolenou

osobou nebo odbornou firmou.
Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:
-

Frekvenceodběru vzorků:

o
-

2xročně tiaro,podzim).

Rozsahanalýzy:
o

Složení skládkového plynu: CH4, C02, 02, H2S, N2 dopočítáván (vše

v objemových %).

o

Teplota (teploměrem) a atmosférický tlak (barometrem).
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Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace:
-

Přístroje používané k měření kvality plynu musí být vhodně vybrány (viz ČSN

83 8034) a pravidelně kalibrovány.

Pokud jsou jímací studny napojeny na systém energetického využití skládkového
plynu v kogeneračni' jednotce, tak jako doklad o kvalitě skládkového plynu slouží
denní zápis z provozního deníku kogeneračníjednotky.

9.2. Voda
9.2.1. Monitoring Dodzemních vod
Dle

hydrogeologického

skládky

S-003

Ondrašíková,

posouzení číslo úkolu:

Mutěnice
Ph.D.

Hraničky,

vyplývá,

že

srpen
hladina

20AZ200100000030 ,,Rozšíření

2020``,
podzemní

vypracovala:
vody

lng.

nebyla

lvana

zastižena.

Monitoring tak není stanoven.
9.2.2. Monitoring průsakových vod

Odběrné místo:
-Jímka průsakových vod sJ 12
o

Souřadnice umístění s-JTSK Y: yyyyyy.yy, X: xxxxxx.xx3

Podmínky a způsob odběru vzorků:
-

Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo zkušební laboratoří

s osvěc;čením o akreditaci.

Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:
-

Frekvence odběru vzorků:

o
-

1xročně.

Rozsah analýzy:

o

Složení průsakových vod: dle PŘ první FPS a PŘ třetí FPS.

Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace:
-

Rozbor vzorků bude proveden akreditovanou laboratoří.

Výsledky rozborů:

-Budou předkládány krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění podmínek

integrovaného povolení.

2 Do doby výstavby ji'mky průsakových vod SJ 1 bude monitoring prováděn ze sběrné jímky SJ2 a FN1.
3 Souřadnice S-JTSK budou doplněny do provozních řádů a havarijního plánu v průběhu řízení.
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9.2.3. J±4QLn_i_toring povrchových v_Qť

Odběrné místo:
-

Šachta při patě skládky před vstupem do zasakovaci'ho obj.ektu
o

Souřadnice umístěni' S-JTSK Y: yyyyyyy.yy, X: xxxxxxx.xx4

Podmínky a způsob odběru vzorků:
-

Vzorky budou odebi'rány oprávněnou osobou nebo zkušební laboratoří

s osvědčením o akreditaci.
Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:

-

Frekvence odběru vzorků:

o
-

1xročně.

Rozsah analýzy:

o

Složení povrchových vod: dle pŘ prvni' FPS.

Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace:
-

Rozbor vzorků bude proveden akreditovanou laboratoří.

Výsledky rozborů:

-

Budou předkládány krajskému úřadu v rámci ročni'zprávy o plněni' podmínek

integrovaného povoleni'.

-Vyhodnocení monitoringu povrchových vod bude provedeno tabelárně, kdy

tabulka bude obsahovat naměřenou hodnotu a kritický ukazatel5.
-

Vpřípadě překročení kritických ukazatelů uvedených vPŘ první FPS je

zakázáno provést vypuštění povrchových vod do zasakovacího objektu.
Vody budou zlikvidovány vzaři'zeni' ktomu určeném a provozovatelem
budou vyhodnoceny důvody překročení kritických ukazatelů. Vpřípadě
druhého opakování překročení kritických ukazatelů bude do 2 pracovni'ch
dní informována ČIŽP 01 Brno a kraj.ský úřad. Provozovatel ve spolupráci
s kraj.ským úřadem a ČIŽP 01 Brno následně proj.edná další postup.
9.3. Hluk

Monitoring neni' stanoven.
9.4. Další monitoring

Denně sledované ukazatele:
a) Úroveň hladiny průsakové vody vj.ímce průsakových vod -5e zÓp/.5em do
provozního deníku.

b) Funkčnost technického vybavení skládky -v/.zuó/nč.
c) Kontrola technologie skládkování-v/.zuÓ/nč.
4 Souřadnice S-JTSK budou doplněny do provozni'ch řádů a havarijního plánu v průběhu řízení.
5 Kritické ukazatele budou doplněny do PŘ prvni' FPS v průběhu ři'zení.

10/13

Měsíčně sledované ukazatele -se zápisem do provozního deníku:
d) Monftorovat sklon vnitřních a vnějších svahů skládky (sledují se zejména

posuny svahů) -v/.zuÓ/nč.

Ročně sledované ukazatele -se zápisem do provozního deníku:
e) Kontrola množství sorbentu a stavu prostředků ke zmáhání havarij.ního
úniku.

f)

Struktura a složení tělesa skládky, zaplněni' skládky odpadem, dodržování

schválené figury skládky (zejména sklon svahů) -Čóst/. provozovoné vpwn/`
fázi provozu skládky.

g) Sesedání a změny tvarů skládkového tělesa -pomoc/' m/.n. tř/ g€odeí/.ckých
bodů.
h) Výškové zaměření skládky.

i)

Konstrukce všech jímek v zařízení -pochúzkou cr v/.zuÓ/n/konfro/ou.

1x za pět let sledované ukazatele -doklady budou k dispoz.ic.i u provozovatele:
j)

Nepropustnost

j.ímky

průsakových

vod

-

recr//.zovc}f

prosíředn/.cf`//'m

oprávněné osoby.
Jednorázově sledované ukazatele -doklady budou k dispozici u provozovatele:
k) Těsnící systém -proměření celistvosti minimálně j.ednou po dokončení všech
staveb ve složišti, po odstranění dekontaminační plochy ztělesa skládky

a jednou po navezení první vrstvy odpadů o mocnosti přibližně 2 m.
1)

Těsnící systém - proměření celistvosti při zahoření skládky, povodni nebo

j.iných mjmořádných událostí, které by mohly ohrozit jeho celistvost.
Výsledky monitoringu:

-

Výsledky sledovaných ukazatelů bodů f) a g) budou součástí zprávy o plnění

podmínek integrovaného

povolení.

Výsledky

měření musí být

slovně

vyhodnoceny.
-

V případě objevení závad v bodech g), i), j), k) a 1) bude do 2 pracovních dnů
informována ČIŽP 01

Brno a krajský úřad. Provozovatel ve spolupráci

s krajským úřadem a ČIŽP 01 Brno následně proj.edná další postup.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci může ve lhůtě 30 dní ode dhe
zveřejnění každý zaslat své vyjádření k žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru

životního prostředí, žerotínovo nám. 3, 60182 Brno.
Krajský úřad Jihomoravského kraje ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci
zasílá v příloze (na CD) tohoto oznámení žádost všem známým účastníkům řízení, příslušným

správním úřadům.

Účastnící řízení mohou zaslat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí

v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona svá vyjádření neiDozděii do 30 dnů ode dne obdržení

žádosti.
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Příslušné správní úřady zašlou Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředi'

v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona a dle ustanovení § 25 odst. 6 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech svá vyjádření a závazné stanovisko !±sii2Qz±ději do 3i9±pÉ ode dne obdržení žádosti.
Vyjádření a závazné stanovisko musí obsahovat zejména zhodnoceni' návrhu závazných podmínek
k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuj.e zahrnout do

integrovaného povolení.
Další subjekty se mohou jako účastníci řízeni' přihlásit do s dnů od zveřejněni' stručného shrnutí

údajů ze žádosti v souladu s ustanoveni'm § 7 odst. 1 pi'sm. e) zákona o integrované prevenci.

K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nebude přihlížet v souladu s ustanovením § 9 odst.

4 zákona o integrované prevenci.
V korespondenci uváděj.te naši spisovou značku.

KrajskýodúĚFž':íí:-'tn,::o°:::8#F°m.
Žbrotí"worúm.3

601efhp

*

ng.##1/
vedouci'oddělení
posuzování vlivů na životni' prostředí
Za správnost vyhotovení: lng. Jan Salnek
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Přílohy

-

Stručné shrnutí žádosti podle ustanovení § 4 odst.1 písm. d) zákona (pouze pro zveřejnění,

obdrži' -obec Mutěnice a Jihomoravský kraj.)

-

žádost o změnu integrovaného povolení a přílohyv elektronické podobě-1x CD

Rozdělovník
Účastníci ři'zení:

-

-

-

Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 69611 Mutěnice-DS (bez při'loh)

Jihomoravský kraj., Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno* -zde

Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice*

Příslušné správní úřady (dotčené orgány):

-

Kraj.ský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 60182

Brno -zde
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 373/25, 695 01 Hodoni'n
Česká

inspekce

životního

prostředí,

oblastni'

inspektorát

Brno,

Lieberzeitova

14,

614 00 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraj.e se sídlem v Brně, územní pracoviště

Hodonín, Plucárna la, 695 27 Hodonín
Na vědomí (bez při'loh):

-

Městský úřad Hodonín, stavebni' úřad, Hornívaly 3655/2, 695 01 Hodonín -DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Mutěnice a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úředni'desce dne:

é~,~7. í` é7é7ZZ

í/

OBECN( ÚŘA»
89011 MUTĚNICE
okr.. Ho~nln
9

razi'tko a podpis

• Obec Mutěn.ice a Jihomoravský kraj obdrží oznámení včetně stručného shrnutí podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d)
zákona o integrované prevenci se žádostí o zveřejnění na své úředni' desce, o zpřístupnění žádosti knahlížení
a o zpětném vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce.
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Příloha k oznámení o zaháj.ení správního řízení č. j.: JMK 88836/2022 ze dne 14.06.2022

Stručné shrnutí údajů ze žádosti
1. ldentifikace prwozovatele
Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 69611 Mutěnice, lč: 25561405

2. Název zařízení

Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice-Hraničky
3. Popis a vymezení zaři'zem'
Řízená skládka odpadů S-003 Mutěnice-Hraničky je regionálním zařízením provozovaným
společností Skládka Hraničky, spol. s r.o. Mutěnice a sloužící k ukládání převážně komunálních

odpadů ze svozové oblasti - měst a obcí Hodonínska. Skládka je skládkou skupiny S-ostatní
odpad S-003. Rozšíření skládky o další etapu bezprostředně navazuje na stávající, v 1. etapě již

neprovozované, uzavřené a rekultivované a ve 11. etapě doposud provozované, zabezpečené
těleso skládky skupiny S-003. Skládka bude v rámci rozšíření realizována a provozována

v souladu s ČSN 838030 Skládkování odpadů a bude mít, v souladu s ČSN 838030, k oddělenému

ukládání odpadů srovnatelných svým složením, zřízen sektor/sektory určené pro ukládání
odpadů z azbestu, za podmínek stanovených v příslušném právním předpisu. Dosavadní využití

areálu pro potřeby odstraňování odpadů skládkováním bylo povoleno v rámci předchozích etap
v souladu s vydanými správními rozhodnutími dle platné legislativy. Zařízení slouží fyzickým

i právnickým osobám z dané svozové oblasti, které j.sou napojeny do systému svozu komunálních
odpadů. Celková kapacita skládky (1. -111. etapa) bude 939 898 m3 a cca 1215 625 t, z toho již
uzavřená 1. etapa skládky j.e 285 429 m3 (377 263 t), 11. etapa včetně rozšíření je kapacity

516 307 m3 (cca 686 362 t) a 111. etapa bude kapacity 138 162 m3 (cca 152 000 t). Maximální

výška koruny skládky dosažená v 1. etapě zůstává na kótě 259,88 m n.m.

Řízená skládka odDadů S-003 Mutěnice - Hraničkv je realizována a provozována v souladu
s CSN 83 8030 Skládkování odpadů -Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek ze

dne 1. října 2018, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů -Těsnění skládek ze dne 1 července 2018,
ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek ze dne
1. července 2018, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů -odplynění skládek ze dne 1. září 2018, ČSN
83 8035 Skládkování odpadů -Uzavírání a rekultivace skládek ze dne 1. července 2018 a ČSN 83

8036 Skládkování odpadů -Monitorování skládek ze dne 1. července 2018.
Řízená skládka odDadů S-003 Mutěnice -Hraničkv, s původní projektovanou kapacitou 1. etapyvčetněrozšíření285429m3,tj.cca377263t,spůvodníprojektovanoukapacitou11.etapy
schválená kapacita 682163 m3, která byla z důvodu výskytu zvláště chráněných rostlin a zvláště

chráněných živočichů omezena na kapacitu 243 455 m3 tj. cca 321360 t, přičemž tato kapacita 11.
etapy, včetně kapacity doplnění prostoru mezi 1. a 11. etapou, činila 432 628 m3. V rámci rozšíření
11. etapy byla úložná kapacita skládky zvětšena o cca 83 679 m3 a tím byla celková kapacita 11.

etapy navýšena na 516 307 m3.

1. etaDa skládkv zahrnovala stavebni' objekty: SO 01 Příprava území, SO 02 Zemní hráz, S0 03

Sběrné jímky, SO 04 Těsnění skládky, SO 05 Hlavní sběrač, SO 06 Kabelové rozvody, SO 07
Obslužná komunikace, SO OS Při'kopové odvodnění, SO 09 Silniční váha, SO 10 Stavební úpravy

provozního objektu, SO 11 0plocení, SO 12 0čista vozidel, SO 13 Stavební úpravy příjezdní
komunikace, SO 14 Jímání bioplynu, SO 15 Monitoring, SO 16 Přemístění staré skládky a Garáž.
V rámci rozšíření 1. etapy skládky byly realizovány stavební objekty: SO 01 Příprava území, S0 02
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Průsaková kanalizace, S0 03 Příkopové odvodnění, SO 04 - Přeložka vedení NN a SO 05
0plocení.
V rámci 11. etapv skládkv byly realizovány objekty: S0 001 Těleso skládky, SO 002 Komunikace, SO

003 Hlavní sběrač, SO 004 0dvodnění podloží, SO 005 Sběrná jímka SJ1, SO 006 Filtrační nádrž

FN1, SO 007 Sběrná jímka SJ2, SO 008 0dběrové studny -Odplynění, S0 009 0plocení, SO 010
Záchytný příkop, SO 011 Rozvod NN, SO 012 KTÚ a S0 013 Postupná rekultivace.
V rámci rozšíření 11. etapv skládkv byly provedeny, v původní skladbě objektové soustavy 11. etapy

skládky, stavební objekty: SO 001 Těleso skládky, SO 003 Hlavní sběrač, SO 010 Záchytný příkop,
a SO 013 Postupná rekultivace.

Rekultivace uzavřených částí skládkv. Postupně ve 4 plochách provedená technická a biologická
rekultivace uzavřených částí 1. a 11. etapy skládky ve skladbě stanovených rekultivačních vrstev
(vyrovnávací, izolační, drenážní a rekultivačních zemin). Celkový plošný rozsah rekultivovaných
Ploch je 18.937 m2.

Monitorovací svstém skládkv
Dle ČSN 83 8036 má skládka instalován a provozován monitorovací systém zahrnuj.ící prvky
stabilního monitoringu, tj..: monitoring skládkového plynu, monitoring průsakových vod a další

monitoring (úroveň hladiny průsakové vody v jímce SJ2 a FN1, funkčnost technického vybavení
skládky, kontrola technologie skládkování, sklon vnitřních a vněi.ších svahů skládky, procento

zaplnění skládky odpadem, dodržování schválené figury skládky, sesedání a změny tvarů
skládkového tělesa, výškové zaměření skládky, konstrukce a nepropustnost jímky průsakových
vod SJ2 a FN1, těsnící systém skládky).
Přímo s Drovozem zařízení sDoienými činnostmi isou:
Příjem aevidenceodpadů,

-

Ukládáníahutněníodpadů,

-

Nakládáníse skládkovým plynem,

-

Nakládánís průsakovými vodami,

-

Rekultivace skládky,

-

Monitorovánía měření,

-

Očistavozidel.

činnosti

podlg příl

5.4. Skládky, které přij.ímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t,
s výjimkou skládek inertního odpadu.
dalších 1

Na skládce skupiny S-ostatní odpad S-003 jsou ukládány odpady kategorie ostatní odpad, za
podmínek stanovených v § 12, 13, 14, 15 a 16 vyhlášky č. 273/2021 Sb., vyhlášky
o podrobnostech nakládání s odpady (dále také j.en „vyhláška``). Převážně se jedná o upravený

směsný komunální odpad -tj. směsný, tříděný odpad z domácností a dále odpady, které nelze
hodnotit na základě j.ejich vodného výluhu. Tyto odpady je možné přijímat bez zkoušek. Obsah
škodlivin ve vodném výluhu přijímaného odpadu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce
č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo lla v příloze č. 10 vyhlášky. Pokud i.e u odpadu překročena

přípustná hodnota rozpuštěného organického uhlíku uvedená v tab.10.1 pro výluhovou třídu lla,
Ize tento odpad na skládku uložit za podmínky, že nebude obsahovat vyšší koncentrace
organických škodlivin, než je uvedeno v tab. č. 10.3 přílohy č. 10 vyhlášky. Na skládku nelze

přij.ímat odpad na bázi sádry. Odpady, do sektoru/sektorů pro ukládání azbestu, musí být
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ukládány za podmínek stanovených v § 13 odst. 4 vyhlášky. Biologicky rozložitelné odpady

a výstupy z jejich úpravy je možno na skládku ukládat za podmínek stanovených v bodě D přílohy
č.

4

vyhlášky.

materiály/odpady

Dalšími

surovinami

pro technické

a

materiály

pro

zabezpečení skládky,

provoz

skládky i.sou:

motorové,

technologické

převodové,

hydraulické

a mazací olej.e pro provoz kompaktoru, nakladače a další techniky používané na skládce,
provozní materiály (náhradní díly a provozní kapaliny pro mechanizmy atp.).

6. Popis energií a paliv
Elektrická energie (vážní zaři'zení, osvětlení, spotřebiče). Motorová nafta a benzi'n (PHM pro

provoz kompaktoru, nakladače a dalši' techniky používané pro provoz a údržbu skládky).

7. Papis zdrojů emisí
Stacionárním zdroi.em je těleso skládky při rozkladu biologického podílu v odpadech a za

spolupůsobení průvodních chemických reakcí emituje do ovzduší skládkový plyn, který je směsí
plynů: CH4, C02, H2S, NH3, aerosoly a pachové látky. Z uzavřených části' 1. etapy a 11. etapy

a z provozované části 11. etapy j.e skládkový plyn odčerpáván a spalován na kogenerační jednotce
v areálu skládky. Spalováním skládkového plynu jsou emitovány oxidy dusíku a oxid uhelnatý.

Dále jsou emitovány emise z výfukových plynů spalovacích motorů nákladních automobilů
přivážeji'cích odpad, z kompaktoru, kolového nakladače a další techniky v zařízení

8. Množství emisí do jednotlivých slQžek životního prostředi'
Každoročně j.sou

do

ovzduší z

otevřené

části

skládky emitovány emise

methanu

(CH4)

v jednotkách stovek tun a dále emise N2, NH3 a jednotky až stovky kg aerosolů a páchnoucích
plynů jako jsou sirovodík, vinylchlorid a methylmerkaptan. Spáleni'm skládkového plynu na
kogenerační jednotce smluvního partnera je do ovzduší ročně emitováno cca 10 tun N0x
a 20 tun CO.

9. Popis zdrojů hluku, víbrací, neionizujícího záření
Nákladní automobily přivážející odpad po příjezdové komunikaci a kompaktor pojížděi.ící po
tělese skládky, kolová nakladač a další technika na skládce.

10. Popis dalších vlivů zařízení na životni' pro5tředí

Produkce průsakových vod, které se uvolňuj.í v rámci rozkladu biologického podílu v odpadech

z buněk pletiv a dále srážkové vody infiltrující tělesem skládky. Tyto vody jsou aplikovány
k omezeni' prašnosti skládky a k podpoře vývinu skládkového plynu na těleso skládky a v při'padě

přebytků jsou odváženy ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod Mutěnice. Vzhledem k obsahu
Iehkých podílů v odpadech dochází k jei.ich odnosu větrem a kontaminaci okolí.

11. Popis technolagii' a těchnik určených k předcházení nebo omezĚní emisí ze zařízení
Těmito technikami a technologiemi jsou:

nepropustná, prostřednictvím indikační metody
ověřená nepropustnost izolace dna a svahů tělesa skládky, drenážní systém k odvodnění

průsakových vod; odplyňovací systém vertikálních plynových studní dodatečně budovaný na
základě výsledků plynometrického průzkumu a v závislosti na intenzitě vývinu skládkového plynu

a napoj.ený sběrným a svodným PE plynovým potrubím do kioskové čerpací stanice
s kogenerační jednotkou; ukládání odpadů do určených sektorů a aktivní plochy skládky;
bezprostřední hutnění a pravidelný překryv odpadů technologickými materiály/odpady pro
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technické zabezpečení skládky (odpady pro TZS); aplikace průsakových vod na provozovanou
část tělesa skládky za přísušků a do odplyňovacích studní k podpoře tvorby skládkového plynu

systémem aplikace průsakových vod; okamžité uložení a překrytí páchnoucích odpadů odpady
pro TZS; očista vozidel dopravců odpadů před opuštěním skládky na ploše očisty (roštu) vozidel

při výjezdu z areálu skládky; očista komunikací; po ukončení skládkování uzavření a rekultivace
tělesa skládky.

12. Popis opatření k předcházeni' vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití

odpadů
V rámci výstavby skládky byly použity jako konstrukční materiály odpady (pneumatiky k přiti'žení

fóliové dnové izolace) a dále odpady jako technologické materiály pro technické zabezpečení
skládky a zeminy pro rekultivaci uzavřených ploch skládky.

13. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí
Na skládce je prováděn monitoring: 2 x ročně monitoring skládkového plynu; 1 x ročně

monitoring průsakových vod; 1 x ročně procento zaplnění skládky odpadem, dodržování
schválené figury skládky (zej.ména sklon svahů) -části provozované v první fázi provozu skládky,

sesedání a změny tvarů skládkového tělesa -pomocí tří geodetických bodů a výškové zaměření
skládky - části provozované v první fázi provozu skládky; 1 x za pět let nepropustnost j.i'mek
průsakových vod; jednorázově sledovaný ukazatel těsnící systém při zahoření skládky, povodni
nebo jiných mimořádných událostí, které by mohly ohrozit jeho celistvost.
14. Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Pro kategorii 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou
kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertni'ho odpadu, nebyly do dnešního

dne závěry BAT vydány. Nejlepší dostupné techniky v provozu zařízení reprezentuje dodržování

legislativy na úseku odpadového hospodářství (zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a j.eho
prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a dále ČSN řady
838030-36. Podrobně je použití nejlepších dostupných technik, ve vztahu k legislativě
a příslušným normám rozebráno v kap. 6.5. Použití nejlepších dostupných technik.

15. žádost o výjimku z úrovrií emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
NE

16, Popis Qpatření k zajištění plnění povimostí preventivního charakteru
Pečlivý příj.em

odpadů

do zařízení v souladu

s

provozním

řádem;

hutnění odpadů

na

předepsanou měrnou hmotnost a jeho překryv technologickými materiály/odpady pro technické
zabezpečení skládky; aplikace průsakových vod k omezení prašnosti a podpoře produkce
skládkového plynu; sběr odpadů v areálu skládky a okolí; provozování odplyňovacího systému

s energetickým využiti'm skládkového plynu; předcházení haváriím; provádění stanoveného
monitoringu; nepropustné uzavření a rekultivace tělesa skládky po ukončení skládkování;
v předstihu obnovení vybraných náhradních stanovišt' k zaj.ištění vhodných podmínek pro další

existenci zvláště chráněných druhů živočichů; u ohrožených druhů rostlin schopných přesazeni

záchranný transfer.

17. Přehled případných náhradních řešeni' k navrhwaným technikám a opatřením
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Relevantní a reálné náhradní řešením k navrhovaným technikám a opatřením pro nejbližší

období, zejména pak pro odstraňování komunálního odpadu neexistují.

i8. Ch

a stav

Skládka se nachází cca 1 km západně od obce Mutěnice v Jihomoravském kraj.i, jižně od silnice 11.

třídy č. 380 procházející obcí Mutěnice, v lokalitě Hraničky. Morfologicky je pro skládku využito

erozní rýhy v terénu, orientované ve směru S-J, s výškovým rozdílem dna od okolního terénu víc
než 20 m.

lmisní situace posuzované lokality je ovlivněna

provozem

místních

lokálních

spalovacích a dalších zdrojů (skládka, průmyslová činnost ve městě Hodoníně, intenzívní
zemědělství a doprava). Ovzduší v posuzované lokalitě a v j.ej.ím blízkém okolí lze dle těchto

údajů charakterizovat jako mírně znečištěné.

Geologickým podložím jsou pliocénní sedimenty Vídeňské pánve, které jsou v zái.movém území
překryty vápnitými sprašemi. Geologicky a hydrogeologický průzkum prokázal vhodné geologické
a geotechnické poměry lokality a nepropustnost podložních vrstev na úrovni K = 10-9 až io-í2 m/s

a po i.ej.ich zhutnění K = 10-í° až 10-íí m/s. Průzkum zároveň prokázal, že erozní rýha, do které je
skládka situována, je bez trvalého odtoku. Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými pracemi
zastižena až do hloubek 25 m. Lokalita je díky své pozici v geologické a hydrogeologické struktuře

vhodná pro daný záměr a riziko znečištění vodárensky využívaných zvodní je vyloučeno. Ve

vlastním zájmovém území nejsou zastoupeny žádné přírodní zdroje.

Území je přirozeně odvodňováno jižním směrem, přirozeně ve sklonu terénu a dále se směr

odvodnění mění až k SZ, kde vzniká občasná drobná vodoteč ústící do Mutěnického potoka.
Hluková zátěž je minimální a vzdálenost obytné zástavby je dostatečná -rozšířením skládky se

současný stav nemění.
Z pohledu minimalizace negativních vlivů spoj.ených s provozem a následnou existencí skládky po
ukončení provozu, uzavření a rekultivaci, j.e skládka vybavena všemi nutnými konstrukčni'mi

bariérami znemožňujícími kontaminaci podzemních a povrchových vod a geologického prostředí
a dále systémem odplynění minimalizujícím

úniky znečišt'ujících

látek do ovzduší včetně

energetického využití skládkového plynu. Z výše uvedených důvodů lze dopady z provozu skládky

na jednotlivé živé či neživé složky životního prostředí považovat za akceptovatelné. Provoz
skládky je veden tak, že jsou do zaři'zení přijímány výhradně povolené druhy odpadů, jsou

bezprostředně zapracovány do tělesa skládky a každodenně překrývány materiály/odpad pro TZS
z důvodu minimalizace imisní zátěže okolí. Bezpečný provoz skládky j.e pravidelně sledován

monitorovacím systémem. Uzavření a rekultivace skládky je provedena tak, že j.sou případné
negativní vlivy z existence skládky v území maximálně eliminovány. Uzavřené etapy skládky i.sou

po dobu min. 30 Iet udržovány, sledovány a monitorovány.
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