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odbor životního prost ředí a zemědělství 

 
Úplné zn ění výrokové části integrovaného povolení č.j. 1851/ŽPZ/06/IP-105/Rc ze dne 
23. 11. 2007, včetně změn č.j. 2654/ŽPZ/08/IP-105/Z1/Rc z 25. 5. 2009 a č.j.: 
511/ZPZ/2013/IP-105/Z2/Sk ze 17. 4. 2013 

 
ROZHODNUTÍ  

 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. 
e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon o integrované prevenci“),  
 

v y d á v á    i n t e g r o v a n é    p o v o l e  n í 
 

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci společnosti PATOK a.s., U 
Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, pro zařízení „Středisko Želénky“ (dále jen 
„zařízení“).  

 

Toto povolení se vydává na dobu  n e u r č i t o u. 
  
Identifika ční údaje  

Název zařízení:   Středisko Želénky 

Provozovatel za řízení:  PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48 

Kategorie za řízení:  5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného 
odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě 
větší než 10 t denně 

Umíst ění zařízení:  kraj: Ústecký 

obec: Zabrušany 

 k.ú.:  Želénky 

 p.p.č.: 200/6 a 201/4 

 

 
Popis za řízení a s ním p římo spojených činností 

Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.: 

Středisko Želénky: 

Středisko je umístěno v pronajatém areálu v Želénkách u Duchcova. Slouží k úpravě odpadů 
(kalů a zemin) jejich odvodněním, dekontaminaci odpadních vod pomocí zařízení „Filtrační 
jednotka CINIS“, ke stabilizaci odpadů kontaminovaných ropnými látkami a těžkými kovy a 
ke sběru a výkupu odpadů. 
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Objekt st řediska se skládá z t ěchto staveb a za řízení: 

• 1 ks betonové dekontaminační nádrže (laguna č.1) pro tzv. „mokrou“ dekontaminaci 
kapalných kontaminovaných odpadů (jemných kalů ve vznosu) - v bezodtokovém 
provedení s nepropustnými stěnami a dnem o celkovém objemu cca 105 m3 

• 1 ks soustrojí dmýchadel pro pneumatickou aeraci (pro dekontaminační nádrž nebo 
pro betonovou aktivační nádrž pro tzv. stabilizaci) firmy Vodohospodářská zařízení 
Kubíček 

• 4 ks betonových nepropustných záchytných odsazovacích nádrží č. 1, 2, 3 a 4 se 
šikmým dnem na odsazení kontaminovaných kalů o celkovém objemu cca 120 m3 

• odsazovacích vanových kontejnerů (počet dle množství odpadů) umístěných na 
zpevněné nepropustné ploše (podél automobilové rampy) opatřené stěrkovou vrstvou 
odolnou ropným látkám 

• betonové zpevněné nepropustné plochy opatřené stěrkovou vrstvou odolnou ropným 
látkám, vyspádované k odsazovacím nádržím 3 a 4 o velikosti cca 2 400 m2. Tato 
plocha je ohraničena betonovými prefabrikáty (pevně spojenými s plochou) o výšce 
600 mm a betonovým nájezdem zabraňujícím úniku kontaminované vody mimo 
plochu a mimo odsazovací nádrže 3 a 4. Dále je nepropustná plocha zhotovena 
podél obou stran automobilové rampy. Plocha mezi rampou, betonovou aktivační 
nádrží a odsazovací nádrží č. 2 je svedena samospádem do kanálu opatřeného 
roštovým víkem zaústěného do odsazovací nádrže č. 1. Do tohoto kanálu je svedena 
samospádem i dešťová voda ze zbylé pojezdové plochy  

• automobilní rampy na stáčení odpadů do odsazovacích kontejnerů a omývání 
techniky 

• vzduchovými a vodovodními potrubními rozvody a rozvody elektrické energie 
 

Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 

Filtra ční jednotka CINIS  - Filtrační jednotka se skládá z ocelového kontejneru o obsahu 8 
m3, perforovaného potrubí usazeného ve vrstvě štěrku („kačírek“) na odtok vody z filtrační 
náplně CINIS do odváděcího potrubí. Kačírek a filtrační náplň CINIS jsou odděleny 
absorpční textílií (fibroil). 

Kapacita zařízení: 

• Maximální množství filtrované vody: max. 25 m3/24 hod., max. do 2 500 m3/rok, max. 
0,3 l/sec 

• Předpokládaná koncentrace C10 – C40 v odpadní vodě na filtraci: do 450 mg/l 
• Množství odseparovaného oleje: max. do 10 l/měsíc, Max. kapacita vody pro filtraci 

(ocelové nádrže) do 50 m3  
• Předpokládané množství odsazených produkovaných kalů: do 100 t/rok 

 

Automobilová rampa  – slouží k omytí potřebné dopravní techniky od nečistot 

Omytí je potřebné proto, aby kontaminované kaly nebyly vyváženy mimo objekt na autě 
(kola, nárazníky, rám apod.). Rampa na mytí (oplachy) bude využívána dle provozních 
potřeb, předpoklad oplachu nakladače je 1 - 3x týdně. 

 

Kancelá ř a dílna  - objekt slouží jako administrativní pracoviště pro obsluhu Střediska 
Želénky, sociální zařízení, dílna a sklad některých surovin ve středisku. 
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Přímo spojené činnosti: 

Vodní hospodá řství  

Pitná voda - Pitná voda je odebírána z vodovodu Severočeského dolu Bílina a.s. Množství 
odebrané pitné vody je v současné době měřeno vodoměrem. 

Užitková voda - Zdrojem užitkové vody je odvodňování kontaminovaných kapalných odpadů 
nebo voda z ocelových odsazovacích nádrží. 

Nakládání s vodami - Odsazené vody z ocelových odsazovacích nádrží jsou buď použity pro 
postřik pevných odpadů v technologii „suché“ dekontaminace nebo (nadbytečné) přečištěny 
přes filtrační stanici CINIS na požadované parametry a vypouštěny do vodoteče Bouřlivý 
potok v souladu s povolením. 

Dešťové vody - Veškeré dešťové vody ze zabezpečených i nezabezpečených ploch jsou 
sváděny do betonových jímek a stávají se součástí nakládání s odpadními vodami. 

Splaškové vody – Splaškové vody z areálu odtékají do vlastní jímky o objemu cca 6 m3, 
odkud jsou v pravidelných intervalech čerpány a odváženy na ČOV Bílina.  

Energetické hospodá řství  - Zásobování střediska energií 

Odpadové hospodá řství 

Skladování a používání chemikálií 

Monitoring a kontrola upraveného odpadu 

 

 

Krajský úřad, dle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, provozovateli 
zařízení „St ředisko Želénky“ , kterým je společnost PATOK, a.s., U Porcelánky 2903, 440 
01 Louny, IČ 27 35 62 48, stanovuje závazné podmínky provozu za řízení, a to pro: 

 

1. Ochrana ovzduší a související monitoring 
• Podmínky nejsou stanoveny. 

 
2. Opatření k vylou čení rizik možného zne čišťování životního prost ředí a ohrožování 

zdraví člověka pocházejících ze za řízení po ukon čení jeho činnosti 
 

Po ukončení provozu zařízení nebo jeho částí bude zpracována dokumentace, která 
bude popisovat řízenou demontáž a případnou asanaci zařízení nebo jeho částí a budou v ní 
zahrnuty níže uvedené body. Dokumentace bude řešena dle legislativy platné v době 
likvidace provozu, resp. jeho částí. Součástí dokumentace bude mimo jiné i určení kategorií 
vzniklých odpadů a popis nakládání s nimi (dle aktuálně platné legislativy). 

Dokumentace bude předložena k vyjádření Krajskému úřadu, odboru životního 
prostředí a zemědělství. 

Postup při likvidaci zařízení: 

� nevyužité suroviny budou odprodány 

� výrobní zařízení, které má charakter modulárních konstrukčních prvků a je 
demontovatelné, provozovatel na své náklady po řádném vyčištění demontuje 
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� upotřebitelné části odprodá k dalšímu využití nebo využije v jiných zařízeních a 
ostatní neupotřebitelné části odprodá k sešrotování 

� odpadní látky z asanace zařízení a stavební suť, které budou mít charakter 
nebezpečného odpadu, budou na náklady provozovatele předány oprávněné firmě 
k odstranění. 

 

Při demolici stavebních objektů budou průběžně sledovány vlastnosti stavebních sutí. 
Budou prováděny analýzy vzniklého odpadu a dle vyhodnocení bude následně odpad tříděn, 
kategorizován a přechodně bude soustřeďován na vyhrazeném místě. Odtud bude materiál 
postupně dle zatřídění odvážen k odstranění mimo závod. 

O dalším využití pozemku po likvidaci plánovaného výrobního provozu bude 
rozhodnuto až v aktuální době. 

 

3. Podmínky zajiš ťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady 
 

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, se vydává souhlas 
k provozování zařízení k využívání a odstranění odpadů „St ředisko Želénky“ umístěného 
v pronajatém areálu na p.p.č. 200/6 a 201/4 k.ú. Želénky u Duchcova. Středisko Želénky 
slouží k úpravě odpadů – kalů a zemin jejich odvodněním, dekontaminaci odpadních vod 
pomocí zařízení „Filtrační jednotka CINIS“, ke stabilizaci odpadů kontaminovaných ropnými 
látkami a těžkými kovy a ke sběru a výkupu odpadů. 

3.1. Podmínky pro za řízení k odvodn ění a zahuš ťování odpad ů (zařízení D 13): 

3.1.1. V zařízení budou upravovány odvodněním a zahušťováním výhradně následující 
druhy odpadů: 

 

Katalog. číslo  Název odpadu  

01 01 01 Odpad z těžby rudných nerostů 

01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů 

01 03 06 Jiná hlušina 

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo 

01 04 09 Odpadní písek a jíl 

01 04 10 Nerudný prach 

01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů 

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene 

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv (obilná sláma) 

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (odpad ze 
zpracování obilovin) 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 
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Katalog. číslo  Název odpadu  

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky 

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení 

06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 
(ledková voda) 

06 05 02* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky O/N 

07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
ropné látky 

07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené 
pod číslem 07 06 11 

10 01 04*  Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů O/N 

10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu 
obsahující ropné látky 

10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken 

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 

10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující ropné látky 

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 

12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující 
olej 

12 03 01* Prací vody 

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje 

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené oleje blíže nespecifikované (tuhé) 

 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami (upotřebený filtr CINIS) 

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

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

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 
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Katalog. číslo  Název odpadu  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 
látkami 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné 
látky 

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního 
odpadu 

19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky 

19 08 01 Shrabky z česlí 

19 08 02*  Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky O/N 

19 08 02 Odpady z lapáků písku 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje 
a jedlé tuky 

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 
neuvedené pod číslem 19 08 11 

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky 

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 
neuvedené pod číslem19 08 13 

19 08 99* Odpady jinak blíže neurčené (voda s obsahem biologických látek) 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) 

19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 09 03 Kaly z dekarbonizace 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

20 03 04 Kal ze septiků a žump 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 

 

3.1.2. Odpady mohou být v zařízení skladovány bez jejich úpravy nejdéle po dobu jednoho 
roku. 

3.1.3. Odvodnění a zahušťování odpadů bude probíhat v jednotlivých zakládkách 
(lagunách), které budou navzájem oddělené technickou bariérou a označené tak, aby 
byly jednoznačně identifikovatelné (např. umístěním v označených sekcích plochy 
nebo označením přenosnými značkami). Po založení jednotlivých zakládek, 
počátečních odběrech vzorků nesmí být do zakládek doplňován odpad, nesmí být 
míšeny navzájem a o každé zakládce musí být vedeny provozní záznamy tak, aby 
nebyly vzájemně zaměnitelné. Provozní záznamy budou obsahovat protokoly o 
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kontrolních odběrech vzorků, výsledcích rozborů, překopávkách, množství 
dodávaných vylehčovacích materiálů a o klimatických a jiných podmínkách. O 
ukončení úpravy odpadu v rámci každé zakládky bude pořízen stručný protokol 
potvrzující dosažení cílových hodnot a doklad o dalším využití nebo odstranění 
odpadu. 

3.1.4. Odběratel upravených odpadů bude prokazatelně seznámen s původem odpadů a 
s ekologickými vlastnostmi na výstupu ze zařízení. 

3.1.5. Jednotlivé zakládky odpadů určených k jejich odvodnění budou odděleny technickou 
bariérou. 

3.1.6. Navzájem lze do jedné zakládky umisťovat nebezpečné odpady dle těchto skupin: 

 

I. skupina 

Kat. číslo  Název odpad ů 

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky 

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení 

05 01 99* Odpady jinak blíže neurčené (kaly s obsahem ropných látek) 

 

II. skupina 

Kat. číslo  Název odpad ů 

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 

13 05 08* Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje 

19 08 02* Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky O/N 

 

III. skupina 

Kat. číslo  Název odpad ů 

10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující 
ropné látky 

10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující ropné látky 
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Kat. číslo  Název odpad ů 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami (upotřebený filtr CINIS) 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky 

 

IV. skupina 

Kat. číslo  Název odpad ů 

07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující ropné látky 

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky 

 

3.1.7. Míšeny mohou být navzájem pouze odpady znečištěné stejným kontaminantem či 
kontaminanty, přičemž musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi 
různými druhy navzájem míšených odpadů. 

3.1.8. Znečištění jednotlivých navzájem míšených odpadů musí být obdobné koncentrace 
tak, aby nedocházelo k ředění nebezpečných odpadů navzájem. Míšeny mohou být 
navzájem odpady znečištěné pouze ropnými látkami a vykazující koncentrace v 
ukazateli C10 – C40 (v mg/kg sušiny) v následujících rozmezích: 

 

 5 000 – 10 000 

 10 000 – 30 000 

 30 000 – 70 000 

 70 000 – 170 000 

 170 000 a více 

3.1.9. Odpady obsahující koncentrace v ukazateli C10 – C40 nižší než 5 000 mg/kg v sušině 
nesmí být navzájem míšeny s odpady uvedenými v bodu 3.1.6 stejně tak, jako 
s těmito odpady nesmí být míšeny odpady kontaminované těžkými kovy. 
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3.2. Podmínky pro za řízení na stabilizaci odpadních kal ů s vysokým obsahem 
ropných látek a dalších nebezpe čných látek (za řízení D 9) 

3.2.1. K procesu stabilizace lze přijímat výhradně následující odpady: 

Kat. č. Název odpadu  

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné kaly 

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení 

07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky 

10 01 14* Škvára, struska, kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující 
nebezpečné látky 

10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky 

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 

13 05 08* Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály - filtrační náplň CINIS 

19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky 

19 08 02* Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky 

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky 

20 03 06* Odpad z čištění kanalizace obsahující nebezpečné látky 

3.2.2. Nebezpečné odpady určené k stabilizaci, stejně jako nebezpečné odpady po úpravě, 
budou v zařízení přechodně skladovány v nepropustných kontejnerech. Při nakládání 
s nimi nesmí dojít k jejich míšení s ostatními odpady. 

3.2.3. Společně budou upravovány pouze odpady, které spolu chemicky neřízeně nereagují 
a nevytvářejí dále nezpracovatelné směsi. Úprava odpadů bude probíhat po 
oddělených vsádkách, které budou po celou dobu před jejich předáním oprávněným 
osobám odděleně uloženy a nezaměnitelně označeny. U každé vsádky bude ověřena 
zkouškami a v prvotní evidenci dokumentována výsledná jakost upraveného odpadu. 

3.2.4. Stabilizace bude prováděna podle receptur sestavených na základě laboratorních 
zkoušek a uvedených v příslušném Provozním řádu Stabilizace odpadů, schválených 
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. 
V případě, že stabilizáty budou ukládány, resp. využívány v sektorech skládek pro 
ostatní odpady (S-OO1, S-OO2) bude součástí laboratorních zkoušek ověření 
účinnosti stabilizace z hlediska pevnosti a stálosti stabilizovaného odpadu, 
provedením dlouhodobého vyluhovacího testu po dobu 4 týdnů. 

3.2.5. Předání stabilizátů k využití na povrchu terénu je vyloučeno. 

3.2.6. U upraveného odpadu (stabilizátu) vzniklého v zařízení budou vždy před jeho 
předáním k odstranění či využití osobě oprávněné ve smyslu § 4 písm. y) zákona o 
odpadech ověřeny jeho vlastnosti – a to vyluhovatelnost ve smyslu přílohy č. 7 k vyhl. 
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č. 294/2005 Sb. V případě předání odpadu na skládku skupiny S-OO1 nebo S-NO 
bude vyhodnocena rovněž  mísitelnost odpadu ve smyslu přílohy č. 3 citované vyhlášky. 

3.2.7. Ověřování vlastností upraveného odpadu včetně vzorkování bude provedeno 
autorizovanou osobou. Protokol o hodnocení vyluhovatelnosti bude vždy součástí 
dokumentace upraveného odpadu (stabilizátu). Hodnocení vyluhovatelnosti bude 
prováděno pro ucelené dávky stabilizátu ve smyslu metodického pokynu Ministerstva 
životního prostředí ke vzorkování odpadů, uveřejněného ve Věstníku ministerstva č. 
5/2001. Po zahájení hodnocení vyluhovatelnosti (odběru vzorků) bude příslušná 
dávka upraveného odpadu nezaměnitelně označena a nesmí být doplňována dalším 
odpadem či stabilizátem. Zároveň musí být skladována takovým způsobem, aby 
nemohlo dojít k jejímu smíšení s jinými dávkami. 

3.2.8. Provozní evidence bude vedena pro jednotlivé ucelené dodávky odpadu. 

3.2.9. Snižování obsahu kontaminantů  prostým ředěním odpadů je v průběhu stabilizace 
nepřípustné. 

3.2.10. Zařazení upraveného odpadu (stabilizátu) podle Katalogu odpadů (katal. číslo, název 
odpadu, kategorie „N“ nebo „O“) bude provedeno teprve na základě výsledků ověření 
jeho skutečných vlastností dle bodu 7. 

3.2.11. Provozní deník bude obsahovat záznam o přejímce odpadů, množství a druh 
převzatého odpadu, datum převzetí odpadu, označení osoby, od které byl odpad 
převzat a označení původce odpadu, záznam o zařazení upraveného odpadu dle 
Katalogu odpadů (tj. katal. číslo, název, kategorie), záznam o předání odpadů 
k odstranění či využití obsahující množství odpadu, datum předání, osobu, které byl 
odpad předán, záznam o konkrétní použité receptuře stabilizace odpadu a jméno 
osoby odpovídající za tuto konkrétní recepturu. 

3.2.12. Stabilizát vzniklý úpravou odpadů uvedených ve schváleném provozním řádu nesmí 
být ukládán nebo využíván na skládce s komunálním odpadem nebo s odpadem 
s vysokým podílem biologicky rozložitelných látek a nesmí být vystaven vlivu 
kyselých roztoků. 

3.2.13. Do zařízení nebudou přijímány odpady schopné uvolňovat vysoce toxické nebo 
toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami spadající pod kódové 
označení H12 přílohy č. 2 k zákonu o odpadech. 

 

3.3. Podmínky pro za řízení k úprav ě kontaminovaných odpadních vod a kapalných 
odpad ů - „Filtra ční jednotka CINIS“ (za řízení D9) 

3.3.1. Do zařízení lze přijímat výhradně následující odpady: 

 

Kat. č. Název odpadu  

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky 

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení 

12 03 01* Prací vody 

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 
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Kat. č. Název odpadu  

13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje 

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené – směsi olejů 

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky 

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky (voda vzniklá 
ze zařízení k odvodnění a zahušťování odpadů) 

19 08 02 Odpady z lapáků písku 

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod obsahující nebezpečné 
látky 

19 09 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 09 02* Kaly z čiření vody 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 

3.3.2. Dekontaminované odpadní vody z filtrační jednotky CINIS budou vypouštěny za 
podmínek stanovených v tomto rozhodnutí k nakládání s odpadními vodami. 

3.3.3. Koncentrace ropných látek v odpadních vodách natékajících na filtrační jednotku 
CINIS nesmí překročit  v ukazateli C10 – C40 450 mg/l. 

3.3.4. V provozním deníku budou vedeny záznamy o množství vypouštěných 
dekontaminovaných vod z filtrační jednotky CINIS, o výměně filtrační náplně, o 
výsledcích monitorování natékajících znečištěných vod a vypouštěných odpadních 
vod v rozsahu stanoveném ve schváleném provozním řádu zařízení, a o havarijních a 
mimořádných stavech. 

 

3.4. Podmínky pro za řízení ke sb ěru a výkupu odpad ů (zařízení D15) 

3.4.1. Do zařízení lze přijímat výhradně následující odpady: 
 

Kat. č.  Název odpadu  

01 01 01 Odpad z těžby rudných nerostů 

01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů 

01 03 06 Jiná hlušina 

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo 

01 04 09 Odpadní písek a jíl 

01 04 10 Nerudný prach 

01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů 

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene 

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk a vosk) 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky 
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Kat. č.  Název odpadu  

10 01 04* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující 
ropné látky 

10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken 

10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující ropné látky 

12 01 08* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej 

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje 

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené – oleje blíže nespecifikované (tuhé) 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neuvedených) čistící tkaniny ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami (upotřebený filtr CINIS) 

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

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

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky 

19 08 01 Shrabky z česlí 

19 08 02* Odpady z lapáků písku obsahující ropné látky O/N 

19 08 02 Odpady z lapáků písku 

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků 

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod obsahující nebezpečné 
látky 

19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 09 03 Kaly z dekarbonizace 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
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3.4.2. Veškeré odpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřeďovány tak, 
aby nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku sbíraných a 
vykupovaných odpadů. 

3.4.3. Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity bezodkladně předány k dalšímu 
využití či odstranění. 

3.4.4. Při předání nebezpečných odpadů k dalšímu využití či odstranění bude provozovateli 
tohoto zařízení předán mj. vždy úplný seznam odesílatelů (původců) s uvedením 
původu a způsobu vzniku odpadů pro každý druh odpadů zvlášť, popřípadě údaje o 
jejich složení a vlastnostech zjištěných podle předchozího odstavce. 

3.4.5. Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit 
vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní 
materiálové využití. Sebrané oleje nelze vzájemně míchat nebo smíchat s jinými 
látkami (viz příloha č. 15 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.). Předání odpadních olejů 
k odstranění nebo energetickému využití musí být zdůvodněno v provozní evidenci 
jejich složením, a to v každém jednotlivém případě. 

3.4.6. Odpad přepravený ze zahraničí, včetně nevyužitelného podílu vzniklého případně 
jeho úpravou, nesmí být na území Ústeckého kraje předáván dalším osobám k 
odstranění. Každé převzetí odpadu přepraveného ze zahraničí ohlásí provozovatel 
zařízení do patnácti dnů písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, s uvedením 
množství a druhu přijatého odpadu a názvu a úplné adresy sídla jeho dodavatele. 

 

3.5. Souhrnné podmínky pro nakládání s odpady v za řízeních „St řediska Želénky“  

3.5.1. Uvedená zařízení „Střediska Želénky“ budou provozována v souladu s 
odsouhlaseným provozním řádem. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem 
prokazatelně seznámena a provozní řád bude k dispozici ve středisku. 

3.5.2. Průvodní dokumentace přijímaných odpadů do všech zařízení musí obsahovat údaje 
uvedené v příloze č. 1 k vyhl. č. 294/2005 Sb. pod bodem 2 – tj. vždy identifikační 
údaje původce a identifikační údaje dodavatele odpadu, kód odpadu a jeho katal. 
číslo, popis vzniku odpadu (místo, způsob vzniku), předpokládané množství odpadu 
v dodávce, četnost dodávek, doklady o fyzikálním a chemickém složení odpadu, 
v případě dodávky nebezpečného odpadu průvodní dokumentace musí obsahovat 
dále – výčet jeho nebezpečných  vlastností  a evidenční list pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 

3.5.3. V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do žádného ze zařízení převzat, 
protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní 
dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, 
bude tato skutečnost bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje včetně označení původce či dopravce takového odpadu, a to i 
v případě, že ani nedojde k jeho vyložení. 

3.5.4. Množství nebezpečných odpadů přijatých do střediska nepřekročí 10 000 t/rok. 

3.5.5. Veškeré mimořádné provozní stavy a havárie oznámí provozovatel neprodleně 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to 
zejména narušení těsnících prvků, vznik chemických reakcí nebo mimořádný vývin 
tepla, požár, únik průsakových vod, deformace manipulační plochy, výskyt odpadu, 
jehož vlastnosti neumožňují jeho odstranění nebo využití v zařízení nebo porušení 
povinností ze strany dodavatelů odpadu. 

3.5.6. Evidence odpadů bude vedena pro jednotlivá zařízení odděleně (zařízení 
k odvodnění a zahušťování odpadů, zařízení na stabilizaci odpadních kalů, filtrační 
jednotka CINIS a zařízení ke sběru a výkupu odpadů) a vždy bude obsahovat údaje o 
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množství přijatých odpadů i odpadů vzniklých provozem zařízení v souladu se 
zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení. Provozní evidence bude 
uchovávána nejméně po dobu 5 let. 

3.5.7. Pravidelně bude prováděn monitoring celého střediska v následujícím rozsahu: 

Parametr  Četnost m ěření Místo 
odběru 
vzorku 

Sledované ukazatele  

Jakost podzemních vod 3x ročně (březen, 
červenec, říjen) 

Monitorovací 
vrt 

C10 – C40, As, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Ni, Zn, Pb, pH, 
RAS 

Kontrola nepropustnosti plochy 
pro nakládání s odpady 

2 x ročně (jaro, 
podzim) 

 Vizuální kontrola celé 
plochy, betonových 
oddělovacích příček, 
obvodových příkopů. 

Kontrola nepropustnosti nádrží pro 
stabilizaci a odvodnění odpadů 

1 x 5 let  Kontrola těsnosti jímek 
dle platné technické 
normy 

Kontrola těsnosti kontejnerů 
sloužících pro odvodnění odpadů 
a pro soustředění odpadů 
určených ke stabilizaci 

2 x ročně  Vizuální kontrola těsnosti 

Kontrola jakosti odpadních vod 
natékajících na filtrační jednotku 
CINIS 

6 x ročně Nátok na 
filtr CINIS 

pH, C10 – C40 

Kontrola jakosti vypouštěných 
odpadních vod 

Dle povolení k nakládání s vodami 

3.5.8. Do 31. ledna každého roku bude zdejšímu úřadu předložena zpráva o provozu 
celého střediska, resp. všech zařízení v uplynulém kalendářním roce, jejíž součástí 
budou výsledky monitoringu, druhy a množství přijatých odpadů s uvedením 
konkrétního způsobu nakládání s nimi a množství vzniklých průsakových vod 
předčištěných na filtrační jednotce CINIS. V případě upravovaných odpadů 
odvodněním či stabilizací bude uveden konkrétní způsob jejich využití či odstranění 
po jejich úpravě. 

3.5.9. Součástí provozní evidence bude: 

� základní popis přijímaných odpadů v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
včetně dokladů o provedených zkouškách a ostatní části průvodní dokumentace 
přijatých odpadů, 

� údaj o místě uložení odpadu (umístění zakládky), 
� záznam o provedených kontrolních odběrech a kontrolních zkouškách přijatých nebo 

uložených odpadů, protokoly o odběrech a rozborech vzorků odpadů,  
� veškeré záznamy o prováděných měřeních, zkouškách a odběrech vzorků 

prováděných při plnění programu monitorování, 
� záznamy o odstranění průsakových vod, 
� průběžná evidence odpadů,  



 

strana 15 / 19 

� provozní deník, 
� zápisy o haváriích a mimořádných provozních stavech. 

 

3.5.10. Podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se schvaluje aktualizovaná 
verze provozního řádu pro zařízení Želénky (únor 2013). 

3.5.11. Provozovatel umožní kontrolní odběr vzorků odpadů a odpadních vod osobě, která se 
prokáže písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků nebo služebním 
průkazem vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zároveň určí z řad 
zaměstnanců pracovníka, který bude osobně přítomen kontrolnímu odběru vzorků a 
podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků. 

 

4. Podmínky zajiš ťující ochranu životního prost ředí při nakládání s vodami 
 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,   v y d á v á  
společnosti PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, v souladu s § 8 
odst. 1 písm. b) bod 5. a § 8 odst. 1 písm. c), za použití § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích  a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále 
nařízení vlády) se vydává: 

povolení k vypoušt ění odpadních vod do vod povrchových, 

a to odpadních vod, obsahujících zvlášť nebezpečné a nebezpečné závadné látky, 
vypouštěných z areálu Biodegradačního střediska Želénky, umístěném na p.p.č. 200/6 a 
201/4 k.ú. Želénky u Duchcova v následujícím rozsahu: 

 

Druh odpadní vody:  Průmyslové odpadní vody  

Výrobní činnost (OKE Č): 90.0000 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění 
města, sanační a podobné činnosti 

Hlavní zdroje zne čišt ění Odpadní voda z nádrží na kontaminované vody, dešťová 
voda z ploch pro úpravu kontaminovaných odpadů jejich 
odvodněním, zaolejované vody 

Místo výpusti:  

název vodního toku: Bouřlivý potok, pravý břeh 

č. hydrol. pořadí: 1-14-01-067 

říční km 2,5 

Maximální množství vypoušt ěných odpad ních vod:  

za sekundu (l): 0,3 

za rok (m3): 2 500 
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Emisní limity:  

Ukazatel Koncentrace pro rozbory 
směsných vzorků 
vypouštěných odpadních 
vod, tzv. limity „p“  v mg/l 

Max. přípustné hodnoty 
koncentrací pro rozbory směsných 
vzorků vypouštěných odpadních 
vod, tzv. limity „m“  v mg/l 

množství 
znečištění 
(kg.rok-1) 

C10 – C40 0,5 0,8 1 

NL 30 40 60 

As 0,05 0,1 0,1 

Cd 0,005 0,01 0,01 

Cr 0,1 0,2 0,2 

Cu 0,1 0,2 0,2 

Hg 0,001 0,005 0,002 

Mo 0,1 0,2 0,2 

Ni 0,1 0,2 0,2 

Pcelk. 0,3 0,6 0,6 

Pb 0,05 0,1 0,1 

Zn 0,2 0,4 0,4 

pH 6,5 – 8,5   

* Hodnota „p“ - přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která může být překročena 1x 
za rok 

**Hodnota „m” - maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která nesmí být 
překročena  

 

Stanovují se následující povinnosti monitorování množství a jakosti vypouštěných odpadních 
vod: 

4.1. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna s četností 6 x ročně, 
resp. 1 x 2 měsíce, přičemž bude prováděn odběr 2-hodinových směsných vzorků, 
získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. 

4.2. Odběr vzorků bude prováděn před vyústěním do vodoteče. Kontrolní rozbory budou 
prováděny v rozsahu výše uvedených sledovaných ukazatelů. 

4.3. S četností 6x ročně, resp. 1x za 2 měsíce budou také sledovány koncentrace 
znečištění vypouštěných odpadních vod v ukazateli AOX, RAS a CHSKCr. 

4.4. Měření objemů (průtoku) bude měřeno vodoměrem. 

4.5. Rozbory kontrolních vzorků budou prováděny akreditovanou laboratoří. 

4.6. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích 
bude zajištěn podle některé z následujících norem: 



 

strana 17 / 19 

Symbol Ukazatel Norma 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 
stanovená dichromanovou metodou 

ČSN EN 25813; ČSN EN 25814; ČSN EN ISO 
8467; TNV 757520 

pH Reakce vody ČSN 830530/4 potenciometrie, ČSN ISO 
10523 

NL Nerozpuštěné látky při 105 °C 

 

ČSN EN 872; ČSN 830530 část 9 a ČSN 
830540 část 3 

C10 – 
C40 

Uhlovodíky ČSN 756401 

RAS Rozpuštěné látky žíhané ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3; 
ČSN 757346  

Pcelk. Celkový fosfor ČSN EN 1189; ČSN EN 1189-6 

As  Arzen ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961, TNV 
757422; 757426, 757461, 757467; 757408; 
ČSN EN ISO 11885; ČSN EN ISO 11969 

Cd Kadmium ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 
5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 
757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885 

Cr Chrom ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961, TNV 
757422; 757426, 757461, 757467; 757408; 
ČSN EN ISO 11885; ČSN EN 1233; ČSN ISO 
7980 

Cu Měď ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 
5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 
757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885 

Hg Rtuť TNV 757440 

Mo Molybden ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961, TNV 
757422; 757426, 757461, 757467; 757408; 
ČSN EN ISO 11885 

Ni Nikl ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 
5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 
757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885 

Pb Olovo ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 
5961; ČSN EN 1233; TNV 757422; 757426, 
757461, 757467; 757408; ČSN EN ISO 11885 

Zn Zinek ČSN ISO 8288; ČSN ISO 7980; ČSN EN ISO 
5961 

AOX Absorbovatelné organicky vázané ČSN EN 1485; ČSN EN 1484; DIN 38409 - 
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Symbol Ukazatel Norma 

halogeny H14; DIN 38414 – S18; 1985; ISO 9562 

4.7. V případě změny nebo zrušení příslušné technické normy bude ke stanovení 
příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní. 

4.8. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného 
v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod 
v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů 
směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce. 

4.9. V období posledních 12 měsíců je přípustný jeden nevyhovující vzorek vypouštěných 
odpadních vod, přičemž stanovené hodnoty „m“ nesmí být překročeny. 

4.10. Výsledky rozborů a údaje o množství vypouštěných odpadních vod budou ve výše 
uvedeném rozsahu předkládány Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství a správci toku (Povodí Ohře s.p.), za uplynulý kalendářní rok, 
vždy k 31. lednu roku následujícího. 
 

5. Opatření pro p ředcházení haváriím a omezování jejich p řípadných následk ů 
 

5.1. Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijními plány a 
ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života 
zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu 
pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. 

5.2. Havarijní plány a postupy akcí budou přezkoumávány a revidovány, a to jak po 
prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. V případě nutnosti budou 
havarijní plány doplňovány na základě šetření havárií, nehod a stanovených 
nápravných a preventivních opatření. Postupy budou pravidelně testovány a 
zaměstnanci s nimi budou seznamováni, např. formou havarijního cvičení. 

5.3. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenány s uvedením: 
- data vzniku 
- informované instituce a osoby 
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie. 

 

6. Podmínky zajiš ťující ochranu zdraví člověka, zví řat a ochranu životního prost ředí 
 

6.1. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich 
odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení. 

6.2. Veškeré manipulační plochy, na nichž se nakládá s látkami závadnými vodám, 
zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních 
nebo geologického prostředí. 

6.3. Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání 
daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku. 

6.4. V zařízení je zakázáno zejména kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, volný pohyb 
zvířat, ukládání odpadů mimo vymezený prostor ve skládce, vynášet uložené odpady 
mimo areál skládky. 
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7. Postup vyhodnocování pln ění podmínek integrovaného povolení v četně povinnosti 
předkládat ú řadu údaje požadované k ov ěření shody s integrovaným povolením 
 

Vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude probíhat následujícím 
způsobem: 

Provozovatel zařízení je povinen:  

 
7.1. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.  
7.2. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o 

odpadech a způsobech nakládání s nimi prostřednictvím systému ISPOP 
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), pokud jsou splněny ohlašovací 
podmínky. 

7.3. Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu       
s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. 

7.4. Výsledky rozborů a měření množství vypouštěných vod budou 1x za rok předkládány 
Povodí Ohře, s.p. Chomutov. 

7.5. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům a organizacím všechny mimořádné situace, 
havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního 
prostředí. 

7.6. Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených 
v integrovaném povolení dle § 16 odst. 1 písmena g) zákona o integrované prevenci. 
Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení, má 
držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění 
podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení formou roční zprávy 
nejpozději k 31. březnu následujícího roku. 

7.7. V případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., 
kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje 
požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, 
v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, v termínech dle 
platné legislativy. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení 
provozovatele. 

 

8. Postupy a opat ření, které by byly stanoveny na základ ě zvláštních p ředpis ů 
(rozhodnutí, stanoviska, vyjád ření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným 
povolením), zrušení pravomocných rozhodnutí 

Tímto integrovaným povolením se nahrazují a ruší tato rozhodnutí: 

• Povolení nakládání s vodami, č.j.: 4321/ZPZ/04/J-085, z 26.07. 2004, vydané 
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 

• Souhlas k míšení odpadů, č.j.: 8488/ZPZ/04/MN-003, z 03.12. 2004, vydaný 
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 

• Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, č.j.: 102338/ZPZ/02/PZ-
161, z 06.02. 2003, vydaný Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního 
prostředí a zemědělství 

 

otisk úředního razítka 

 

Ing. Pavel Sedlecký  
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 


