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Oprávněná 
úřední osoba:

Ing. Kamil Vitner

R o z h o d n u t í

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

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

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

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

(dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního 

řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 

§ 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci

vydává

4.  změnu integrovaného   povolení  č.j.  169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze  dne  20.9.2007, 

změněného rozhodnutím č.j. 179792/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 27.12.2007, opraveného

rozhodnutím č.j. 05007/2008/KUSK OŽP/Ži ze dne 10.1.2008, změněného

rozhodnutím č.j. 107260/2008/KUSK OŽP/Bo  ze dne 1.8.2008,

rozhodnutím č.j. 153925/2009/KUSK OŽP/VITK  ze dne 1.8.2008,

(dále jen integrované povolení)

podle § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. se sídlem Vančurova 569, 

293 49 Mladá Boleslav, IČ 47551984

k provozu zařízení: Skládka odpadů Michalovice,

umístěného u města: Mladá Boleslav.

Zařízení je uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci  v kategorii 5.4 -  skládky, 

které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou 

skládek inertního odpadu.
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A.  Výroková část   integrovaného povolení      se mění a doplňuje takto  :   

1. Do kapitoly „A. Emisní limity“ se vkládá za podkapitolu „A.2 Voda“ nová podkapitola, 

která zní:

A.2.1 Odběr podzemní vody

1) Vlastní  odběr  vody  probíhá  z vrtu  M1  HGR  Jizerský  turon,  umístěném  ve 

Středočeském kraji,  obci Mladá Boleslav, na pozemku parc. č 745/3 v k.ú. Podlázky 

v  hydrologickém  pořadí  1-05-02-079.  Vrt  je  využíván  k zásobování  sociálního 

zařízení areálu skládky Michalovice užitkovou vodou. 

2) Rozsah povolení nakládání s     podzemními vodami  

Průměrný povolený odběr 0,3 l/s

Maximální měsíční povolený odběr 192 m3/měs

Roční povolený odběr 1536 m3/rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12

3) Odběrem nesmí dojít k negativnímu ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu 

vázaných  ekosystémů  a  zejména  odběrů  sloužících  pro  hromadné  zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou. 

4) Doba povoleného nakládání s podzemními vodami je stanovena do roku 2020. 

2. V kapitole  „C. Podmínky  zajišťující  ochranu  zdraví  člověka  a  životního  prostředí  při 

nakládání  s odpady“ se  v tabulce  „C.1.  Seznam  nebezpečných  odpadů“  ruší řádek 

s uvedeným kat. č. odpadu 20 03 04 Kal ze septiků a žump.

3. V kapitole  „C. Podmínky  zajišťující  ochranu  zdraví  člověka  a  životního  prostředí  při 

nakládání  s odpady“ se  za  podkapitolu  „C.  2  Nakládání  s odpady“  vkládá  nová 

podkapitola, která zní:

C.3 Rekultivace a uzavírání skládky

1) Provozovatel může ve II. fázi provozu skládky  využívat při uzavírání a rekultivaci 

skládky  odpady uvedené v tab. C.3.1

Tab. C.3.1

Kat. číslo Kat. Název
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 O Vytěžená hlušina
19 05 03 O Kompost nevyhovující jakosti
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2) Na deponii  materiálu určeného k rekultivaci  skládky,  která leží na pozemcích p.č. 

750/43, 750/41, 750/50 a 750/64 v k.ú. Podlázky se může nakládat pouze s odpady 

splňujícími podmínky při využívání odpadů na povrchu terénu (tj. podmínky dle bodu 

1. přílohy č. 11  vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění).

4. V podkapitole  „H.1.  Kontrola  a  monitorování“,  bodu  „5)  Další  monitoring“,  písmenu 

„a) Denně sledované ukazatele“ se ruší první odrážka, která se zároveň nahrazuje takto:

- množství průsakové vody v jímce odečtem z vodoměrné latě

5. Ruší se  :

1.  „Havarijní plán“ který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 169280/2006/KUSK OŽP/Sa 

ze dne 20.9.2007

2.„Provozní řád Skládky odpadů Michalovice“, který je přílohou č. 3 rozhodnutí č.j. 

169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze dne 20.9.2007.

3. „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší Skládka odpadů Michalovice“, který je 

přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 153925/2009/KUSK OŽP/VITK ze dne 9.10.2009.

4.Rozhodnutí č.j. ŽP.231/2-26884/2009 ze dne 7.12.2009 k nakládání s podzemními 

vodami – k jejich odběru, které vydal Magistrát města Mladá Boleslav.

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

1. uděluje souhlas k využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky, které jsou 

uvedeny v tab. C.3.1. tohoto rozhodnutí

2. uděluje souhlas k vydání provozních řádů 

1) „Provozní řád skládka odpadů Michalovice – první fáze provozu“, který zpracovala 

Ing. Klára Kohoutová v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady 

o změně některých dalších zákonů. Uvedený  řád je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

2) „Provozní řád skládka odpadů Michalovice – druhá fáze provozu“, který zpracovala 

Ing. Klára Kohoutová v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady 

o změně některých dalších zákonů. Uvedený  řád je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

3. schvaluje  a  povoluje  Soubor  technickoprovozních  parametrů  a  technicko 

organizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší

1) „Provozní  řád  zdroje  znečišťování  ovzduší  skládka  odpadů  Michalovice“,  který 

zpracovala Ing. Klára Kohoutová ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Tento dokument je  přílohou 

č. 3 tohoto rozhodnutí.
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4. schvaluje

1) „Havarijní plán“, který zpracovala Ing. Klára Kohoutová podle zákona č. 254/2001 Sb., a 

je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.

5. Povoluje dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. nakládání s podzemními vodami – jejich 

odběr. 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 19.4.2012 žádost o změnu integrovaného povolení od společnosti 

COMPAG Mladá  Boleslav,  s.r.o.  se  sídlem Vančurova  569,  293  49  Mladá  Boleslav,  IČ 

47551984,  pro  zařízení  Skládka  odpadů  Michalovice.  Zařízení  je  uvedeno  v příloze  č.  1 

zákona o integrované prevenci,  kategorie 5.4. a je provozováno na základě  rozhodnutí  č.j. 

169280/2006/KUSK OŽP/Sa ze dne 20.9.2007, ve znění pozdějších změn.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je nahrazení rozhodnutí č.j. ŽP 231/2-

26884/2009 k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru, vydaného Magistrátem města 

Mladá  Boleslav,  integrovaným povolením.  Vyjmutí  odpadu kat.  č.  20  03  04  ze  seznamu 

nebezpečných odpadů, protože se nejedná o nebezpečný odpad. Změnu podmínky uvedené 

v kap. H.1 bod 5), která stanovuje sledovat množství recirkulované průsakové vody na těleso 

skládky.  Dochází  k aktualizaci  Provozního  řádu  skládky  odpadů  Michalovice  první  fáze 

provozu skládky, Plánu havarijních opatření a Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší. 

Nově je předložen ke schválení Provozní řád druhé fáze provozu skládky.

Žádost byla krajským úřadem posouzena s tím, že se podle ustanovení § 19a odst. 1 zákona o 

integrované  prevenci  jedná  o  podstatnou  změnu  v provozu  zařízení  a  v řízení  bylo 

postupováno přiměřeně podle § 3 až 15 zákona o integrované prevenci. 

Krajský úřad dne 25.4.2012 shledal žádost úplnou a oznámil ve smyslu § 44 odst. správního 

řádu v souladu s § 8 zákona o integrované prevenci účastníkům řízení a příslušným správním 

úřadům, že bylo dne 19.4.2012 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení a požádal je 

k vyjádření  ve  lhůtě  30  dnů  ode  dne  doručení  oznámení. Stručné  netechnické  shrnutí  ze 

žádosti  bylo  zveřejněno  dne  16.1.2012.  V tomto  smyslu  bylo  požádáno  o  zveřejnění  i 

Statutární město Mladá Boleslav.
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K žádosti se vyjádřili:

- Vyjádření statutárního města Mladá Boleslav č.j. ŽP-209-9009/2012 ze dne 14.5.2012

- Stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 19417/2012 ze dne 15.5.2012

- Vyjádření Středočeského kraje č.j. 080800/2012/KUSK ze dne 23.5.2012

- Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PVZ/12/11431/Ha/0 ze dne 25.5.2012

- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0703873.003/12/PBA ze dne 29.5.2012

- Vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků  č.j. LCR953/002256/2012 ze dne 12.6.2012

Krajský úřad na základě došlých vyjádření  svolal  v souladu s  §  12 zákona o integrované 

prevenci  ústní  jednání,  které  se  uskutečnilo  dne  6.6.2012  v budově  Krajského  úřadu 

Středočeského kraje v zasedací místnosti č. 3065. Z ústního jednání je pořízen protokol č.j. 

086563/2012/KUSK OŽP/VITK, který podepsali všichni přítomní na konci ústního jednání a 

převzali si osobně kopii protokolu. Na základě výsledků jednání provozovatel dne 15.6.2012 

doplnil v elektronické podobě podklady žádosti a dne 21.6. 2012 v listinné podobě.

Krajský   úřad  dne  21.6.2012 rozeslal  doplněné  podklady účastníkům řízení  a  příslušným 

správním úřadům k vyjádření  a  zároveň  je  požádal,  aby  se  ve  lhůtě  5  dnů  k doplněným 

podkladům žádosti vyjádřili.

K doplněným podkladů žádosti se vyjádřili:

- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0703873.004/12/PBA ze dne 28.6.2012

- Stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 30238/2012 ze dne 2.7.2012

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a 

požadavcích jednotlivých účastníků řízení, příslušných správních úřadů následovně:

Magistrát města Mladá Boleslav – bez připomínek.

Středočeského kraje – bez připomínek.

KHS Středočeského kraje – bez připomínek.

Lesy ČR, s.p., Správa toků – bez připomínek

ČIŽP OI Praha   (ze dne 29.5.2012)  :  

Oddělení odpadového hospodářství

K žádosti – bod 14. Zdůvodnění žádosti o změnu integrovaného povolení, který se týká vyjmutí  

odpadu kat.č. 20 03 04 Kal ze septiků a žump z tabulky uvedené v IP v kapitole C.1 Nakládání  

s nebezpečnými odpady, tabulka C.1. Seznam nebezpečných odpadů, protože se dle Vyhlášky  

MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů nejedná o nebezpečný odpad, nemáme připomínky.

K jednotlivým provozním řádům předloženým společností COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.,  

(dále  jen  „provozovatel“)  k  žádosti  o  vydání  změny  integrovaného povolení  pro  zařízení  

„Skládka odpadů Michalovice“ (dále jen „skládka“) uvádíme následující připomínky:
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Provozní řád 1. fáze Skládky odpadů Michalovice

• v rámci kontroly ČIŽP provedené na skládce ve dnech 27. - 28.4.2011 bylo zjištěno, že  

v zadní  části  areálu skládky se  nachází  nevyužívaná (2009,  2010 a 2011) recyklační  

plocha stavebních odpadů,  která je zpevněna betonovými panely.  K provozování  této  

recyklační  plochy  stavebních  odpadů  byl  provozovateli  udělen  samostatný  souhlas  

KUSK OŽP dle  §  14  odst.  1  zákona o  odpadech  ze  dne  7.1.2003.  ČIŽP bylo  dále  

zjištěno, že recyklační plocha je zahrnuta do IP jako průmyslová činnost mimo rámec  

přílohy č. 1 k zákonu o IP, konkrétně jako „Recyklační plocha stavebního odpadu“. Z  

uvedených důvodů bylo  ze  strany  ČIŽP v  protokolu  z  kontroly  stanoveno,  při  příští  

změně IP je nutno vyjasnit, zda recyklační plocha bude součástí IP (doporučeno) nebo  

bude provozována samostatně na základě předloženého souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona  

o odpadech,  a potom musí být recyklační  plocha z IP vyjmuta.  Z obsahu předložené  

žádosti  o změnu IP a návrhu PŘ vyplývá, že zařízení „Recyklační plocha stavebního  

odpadu“ má být z IP vyjmuta. ČIŽP bere tuto skutečnost na vědomí.

Recyklační plochu bude provozovat jiná společnost na základě souhlasu § 14 odst. 1 zákona o  

odpadech. Recyklační plocha nebude spadat pod režim integrovaného povolení.

• v rámci kontroly ČIŽP provedené na skládce ve dnech 27.  -  28.4.2011 bylo zjištěno  

nakládání s odpady skla, přičemž se dle prohlášení zástupce provozovatele mělo jednat o  

místo  určené  ke  krátkodobému  soustřeďování  odpadů  přijatých  provozovatelem  do  

mobilního zařízení  ke  sběru nebo výkupu odpadů.  ČIŽP bylo v  protokolu z  kontroly  

požadováno, aby toto místo (zařízení) bylo jednoznačně stanoveno jako zařízení určené k  

nakládání  s  odpady,  pro  které  bude  vyhotoven  samostatný  provozní  řád  a  vedena  

samostatná evidence.

V souvislosti  s výše uvedeným však předložená žádost (str.  8) a návrh PŘ (bod 2.3.3.  

Vybavení skládky provozními objekty …, str. 12 a dále) pouze zavedl pojem „Střepiště“ s  

tím, že se jedná o shromaždiště střepů z mobilního sběru z Mladé Boleslavi a okolí. ČIŽP  

požaduje, aby místo nakládání s odpady „skleněných střepů“ bylo, ať již v rámci změny  

IP (pokud má být v IP uvedeno) nebo dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, schváleno jako  

samostatné zařízení  určené k  nakládání s  odpady,  které  budou jednoznačně vymezeny  

katalogovým číslem a názvem v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a  

aby  byl  pro  toto  zařízení  vypracován  samostatný  provozní  řád  a  vedena  samostatná  

evidence shromažďovaných odpadů.

Provozovatel uvedl, že vznese dotaz, jestli bude moci být zařízení provozováno pod mobilním 

sběrem nebo bude vedeno jako samostatné zařízení na které bude vydán souhlas podle § 14 

odst. 1. Zařízení nebude provozováno v režimu IP.
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• návrh  PŘ  v  bodu  2.3.3.  Vybavení  skládky  provozními  objekty  …,  konkrétně  v  části  

PROVOZNÍ BUDOVA A VODNÍ HOSPOŘSTVÍ PROVOZNÍ BUDOVY (str. 15) uvádí,  

že  před  provozní  budovou  je  prováděna  „činnost  separovaného  sběru  odpadů  od  

občanů“ (kat.č. 20 01 39, 20 01 01, 20 01 02, 15 01 05 a 15 01 04) na základě smlouvy  

mezi  Statutárním  městem  Mladá  Boleslav  a  provozovatelem.  ČIŽP  požaduje  k  této  

činnosti doplnit informace o tom, zda se jedná o provozovatelem zřízené a provozované  

zařízení  ke  sběru  odpadů  nebo  o  Statutárním  městem  Mladá  Boleslav  zřízené  

shromažďovací  místo  využitelných  složek  komunálního  odpadu,  z něhož  jsou  odpady  

předávány do mobilního zařízení ke sběru odpadů nebo pouze přepravovány do jiného  

stacionárního zařízení určeného k nakládání s odpady. 

Provozovatel uvedl, že dává smluvně k dispozici pro využitelné složky komunálního odpadu. 

Odpady jsou předávány do mobilního zařízení.

• návrh PŘ v kap. 2.3. Účel skládky uvádí, že činností související s provozem skládky je i  

„dočasné  skladování  technologických  materiálů  kategorie  ostatní  (např.  zeminy,  

stavební odpad) na vyhrazené ploše v areálu skládky před jejich následným použitím v  

tělese  skládky“.  Rovněž  v  kap.  3.10.  (str.  26)  je  popisováno  vymezení  prostoru  pro  

odpady  určené  k  TZS  nebo  na  rekultivaci.  ČIŽP  požaduje  v  PŘ  stanovit  konkrétní  

umístění  „vyhrazených  ploch“  v  rámci  areálu  skládky  (např.  na  situačním  plánku),  

způsob  jejich  zabezpečení,  včetně  seznamu  odpadů  a  jejich  vlastností,  aby  jejich  

soustřeďováním a přechodným skladováním, pokud se tyto plochy budou nacházet mimo  

zabezpečené plochy (těleso) skládky, nebylo ohroženo ŽP.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• bod  2.3.3  Požadavky  na  množství  a  kvalitu  materiálu  využívaného  pro  technické  

zabezpečení a uzavírání skládky požaduje ČIŽP uvést do souladu s platným a účinným  

zněním vyhlášky č. 294/2005 Sb., tj. odpady používané pro TZS musí splňovat všechny  

podmínky  stanovené  v  příloze  č.  4  pro  příslušnou  skupinu  skládky  a  odpovídat  

požadavkům  projektové  dokumentace  skládky.  V  této  souvislosti  požaduje  ČIŽP  v  

provozním řádu pro odpady používané k TZS stanovit konkrétní parametry (fyzikálně-

chemické; fyzikálně-mechanické, apod.), aby bylo možné ověřit soulad vlastností těchto  

odpadů  ve  vztahu  k  požadavkům projektové  dokumentace  skládky.  Výsledky  ověření  

(zkoušek) těchto parametrů budou součástí  ZPO přebíraných provozovatelem spolu s  

odpadem od dodavatele, případně budou zajištěny provozovatelem a zaznamenány do  

provozního deníku skládky.

Provozovatel opraví PŘ dle vyjádření ČIŽP.
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• bod 2.3.4 Požadavky na kvalitu odpad ů,  využívaných k vytváření rekultivační  vrstvy  

skládky, kryjící těsnící vrstvu považuje ČIŽP, s ohledem na předložený návrh Provozní  

řádu 2. fáze Skládky odpadů Michalovice, kde jsou tyto skutečnosti řešeny samostatně,  

za nadbytečný. ČIŽP navrhuje tento bod ponechat a uvést pouze odkaz na provozní řád  

2. fáze provozu skládky (viz bod 3.18. na str. 29).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• bod 3 .2.1. část A) písm. b), kde jsou stanoveny náležitosti základního popisu odpadu  

(ZPO) požaduje ČIŽP upravit  tak,  že v odrážce „protokol  o odběru vzorku odpadu“  

bude  odstraněna  část  věty  [„pokud  jsou  při  přejímce  odpadů  požadovány  výsledky  

zkoušek“]  a  z  odrážky  „protokol  o  výsledcích  zkoušek“  bude  odstraněna část  věty:  

[„pokud  jsou  výsledky  zkoušek  při  přejímce  odpadů  požadovány“]  a  případně  pro  

přehlednost zopakováno: [„pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2. přílohy č. 1 k  

vyhlášce č. 294/2005 Sb.“]. Dále pak v části popisující odpady, jejichž ZPO není třeba  

vypracovávat  na  základě  výsledků  zkoušek  (str.  20)  požaduje  ČIŽP  upravit  část  

ustanovení písm. b) minimálně takto: [“úsudek musí být v základním popisu podrobně  

zdokumentován,  ve  vztahu  ke  každému  ukazateli  pro  přijetí  do  příslušného  zařízení  

stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.”].

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• v  návrhu  PŘ  není  jednoznačně  stanoveno,  jaké  konkrétní  parametry  mají  splňovat  

odpady přijímané na skládku k odstranění nebo použití na TZS (např. ustanovení příloh  

č.  2  a 4 k  vyhlášce č.  294/2005 Sb.).  ČIŽP požaduje  tyto údaje  doplnit.  Z hlediska  

informační hodnoty PŘ, jako dokumentu nezbytného pro provozování skládky, jenž má  

ve své podstatě plnit funkci „návodu“ pro provozovatele a jeho zaměstnance, považuje  

ČIŽP  rovněž  za  žádoucí  převzít  do  PŘ  podstatnou  část  podmínek  a  parametrů  

stanovených pro provozování skládky vyhláškou č. 294/2005 Sb., zvláště pak ve vztahu k  

příjímání odpadů na skládku skupiny S-OO3 (např.: 2 hodnoty ukazatelů dle přílohy č.  

2; mísitelnost dle přílohy č. 3; podmínky dle přílohy č. 4; seznam odpadů dle přílohy  

č. 5).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• návrh  PŘ  v  textu  bodu  2.3.  Účel  skládky  opakovaně  odkazuje  na  seznam  odpadů  

určených k odstranění na skládce či k použití na TZS na přílohu č. 1 k PŘ. V příloze č. 1  

předloženého návrhu PŘ je však situační plánek skládky a seznamy odpadů jsou uvedeny  

až v příloze č. 5. ČIŽP požaduje uvést text PŘ do souladu se skutečným řazením jeho  

příloh.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.
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• ČIŽP požaduje s ohledem na přílohu č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. vyřadit ze seznamu  

odpadů uvedených v příloze č. 5 (Tabulka č. 1 a 2) návrhu PŘ „biologicky rozložitelné  

odpady“ . Seznam biologicky rozložitelných odpadů je stanoven v příloze č. 1 k vyhlášce  

č.  341/2008 Sb.  pod písm.  A.  Seznam využitelných bioodpadů.  Ukládání  některých z  

druhů  odpadů  označených  vyhláškou  č.  341/2008  Sb.  jako  odpady  biologicky  

rozložitelné,  je možné akceptovat  pouze v tom případě,  že v návrhu provozního řádu  

nebo podmínkou IP bude stanoven seznam těchto odpadů s tím, že podmínkou jejich  

uložení  do  skládky  bude  kontrola,  zda  neobsahují  „významný“ (%)  podíl  biologicky  

rozložitelné  složky  a  případně  zda  tato  biologicky  rozložitelná  složka  nemůže  být  z  

odpadu vytříděna. Výsledek této kontroly bude podrobně zaznamenán v ZPO. Příkladem  

takového odpadu mohou být odpady kat. č. 20 03 02 Odpad z tržišť nebo odpad kat.č.  

20 03 07 Objemný odpad.

Provozovatel  odstranil  ze  seznamu povolených odpadů ke skládkování  odpady biologicky 

rozložitelné uvedené v příloze č. 1 vyhlášky 341/2008 Sb., vyjma některých druhů biodpadů 

např. (kat. 20 03 07), které zůstanu v seznamu odpadů. U těchto odpadů bude posouzen podíl 

biologicky rozložitelné složky dle charakteru odpadu, který bude podrobně popsán v ZPO.  U 

kterých odpadů bude sledován podíl biologicky rozložitelné složky je uvedeno v provozním 

řádu (seznam odpadů přijímaných na skládku).

• v bodu 3.3. Povinnosti  obsluhy skládky při přejímce odpadů (str.  21) požaduje ČIŽP  

provést úpravu tak, aby bylo zajištěno, že kontrola odpadů přijímaných na skládku dle  

písm. C) v rozsahu bodu 1. až 10. bude prováděna primárně již při vizuální kontrole  

každé dodávky odpadů a nikoliv pouze namátkově při ověřování shody odpadu se ZPO  

předloženým dodavatelem (vlastníkem).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• bod 3.4. Stanovení způsobu posuzování odpadů … (str. 22) požaduje ČIŽP upravit tak,  

že  bude  odstraněna  část  věty:  „odpady  podskupiny  20  se  na  skládku  přijímají  bez  

dalších deklarací jejich vlastností“.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP. Odpady „podskupiny 20“ byly z věty vyjmuty.

• k bodu 3.7. Požadavky na selektivní ukládání odpadu ČIŽP upozorňuje na přílohu č. 3  

k vyhlášce  č.  294/2005  Sb.  „Mísitelnost  odpadů  ukládaných  na  skládky“  a  v  této  

souvislosti ČIŽP doporučuje v rámci návrhu PŘ stanovit postup vybudování a evidování  

samostatného sektoru pro odpady srovnatelné svým původem, složením a vlastnostmi, a  

to za účelem jejich odděleného ukládání od odpadů zejména komunálních.

Provozovatel stanovil  v PŘ postup vybudování a evidování samostatného sektoru.
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• k bodu 4.5. Provozní doba skládky ČIŽP požaduje stanovit konkrétní hodiny provozní  

doby skládky.  V případě jakéhokoliv  přijmu odpadů či  nakládání  s  odpady v areálu  

skládky  mimo stanovenou  provozní  dobu  bude  o  této  skutečnosti  proveden zápis  do  

provozního deníku skládky. K popisu informační tabule ČIŽP upozorňuje, že její obsah  

musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

Provozní řád 2. fáze Skládky odpadů Michalovice

návrh provozního řádu (PŘ) neobsahuje v bodu 1.1.4. Jména vedoucích pracovníků skládky  

jména těchto pracovníků, ale pouze telefonní spojení.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• návrh provozního řádu neobsahuje část týkající se způsobu přejímky odpadu na skládku,  

týkající  se  přejímky  odpadů určených  k  použití  na  rekultivaci  skládky,  tj.  provedení  

přejímky odpadu na skládku ve smyslu Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., včetně  

způsobu dokladování kvality přejímaných odpadů. V této souvislosti ČIŽP upozorňuje,  

že je požadováno, aby součástí základního popisu odpadu (ZPO) byl vždy protokol o  

odběru vzorku a protokol o výsledcích zkoušek, které jsou nezbytné k ověření kvality  

odpadů dle ukazatelů stanovených pro přijetí odpadů na skládku za účelem provedení  

rekultivace (viz § 13 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• návrh PŘ neobsahuje údaje z ustanovení § 13 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., resp.  

Není jednoznačně stanoveno, jaké konkrétní parametry mají splňovat odpady využívané  

k uzavírání a rekultivaci skládky (viz příloha č. 4 bod 7. a příloha č. 11 bod 1. k vyhlášce  

č. 294/2005 Sb.).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• v souvislosti s případným využíváním odpadů v rámci vytváření rekultivační vrstvy ČIŽP  

upozorňuje  na  nesprávné  stanovení  podmínek  v  PŘ,  za  kterých  mohou  být  odpady  

využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a  

svrchní rekultivační vrstvy skládky resp. citaci z vyhlášky č. 294/2005 Sb. uvedenou v  

bodu č. 2.4.4. na str. 12 PŘ. Novelou vyhlášky č. 294/2005 Sb. s účinností od 1.4.2010  

(novela č. 61/2010 Sb.) došlo v Příloze č. 11 v bodu 1. ke změně písm. c) a zrušení písm.  

d) 3.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• ČIŽP  požaduje,  aby  součástí  provozního  deníku  skládky  byly  záznamy  o  množství  

jednotlivých druhů odpadů využitých na rekultivaci (kód způsobu nakládání N11) s tím,  



strana 11 / 16

že tyto záznamy budou prováděny za každou samostatnou část rekultivace, na kterou  

bude zpracována (viz bod 2.3. PŘ) dílčí prováděcí projektová dokumentace, aby bylo  

zřejmé kolik odpadů bylo využito v rámci jednotlivých dílčích rekultivačních prací (částí  

skládky).

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

• ČIŽP  požaduje,  aby  návrh  PŘ  jednoznačně  (konkrétně)  stanovil,  kde  budou  před  

realizací rekultivačních prací shromažďovány v rámci areálu skládky odpady určené k  

využití  na  rekultivaci  a  způsob  jejich  zabezpečení,  aby  jejich  soustřeďováním  a  

přechodným  skladováním,  pokud  se  tyto  plochy  budou  nacházet  mimo  zabezpečené  

plochy (těleso) skládky,  nebylo ohroženo ŽP. ČIŽP požaduje,  aby jednotlivé  deponie  

odpadů určených k využití na rekultivaci byly řádně označeny a evidovány v provozním  

deníku skládky.

Provozovatel opravil PŘ dle vyjádření ČIŽP.

Oddělení ochrany ovzduší:

V kapitole 2.4. Plán nakládání se skládkovým plynem část III. požadujeme formulaci upravit  

tak,  že  v  případě,  že  bude  docházet  k  vývinu  skládkového plynu bude  v  maximální  míře  

využíván  v  kogenerační  jednotce.  A  stanovit  podmínky  kontrol,  výměn  náplní  

koksokompostových filtrů atd.

Provozovatel doplnil do PŘ formulaci, že bude skládkový plyn spalován v KO v max. míře. 

Podmínky pro kontrolu (výměnu)  koksokompostových filtrů  budou řešeny v rámci  změny 

integrovaného povolení (režim následné péče).

Povodí Labe, s.p.:

Souhlasíme  s  vydáním  změny  integrovaného  povolení  vydaného  Krajským  úřadem  

Středočeského  kraje  pod  č,j.  169280/2006/KUSK  OŽP/Sa  ze  dne  20.9.2007,  ve  znění  

pozdějších změn, pro oblast nakládáni s vodami takto: 

Povolení k odběru podzemní vody Q max. 0,3 l/s 192 m3/měs. 1 536 m3/rok 

K předloženému Havarijnímu piánu nemáme z hlediska správce povodí a správce vodniho  

toku  Jizera  žádné připomínky,  pouze  Vás  v  souladu s  §  39,  odst.  2,  pism.  a),  zákona č,  

254/2001 Sb. o vodách žádáme o zaslání jednoho výtisku předmětného Havarijního plánu, po  

jeho schválení vodoprávním úřadem, pro naši služební potřebu na adresu našeho závodu -  

Povodi Labe, státni podnik, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad  

Nisou. 

Upozorňujeme,  že  ke  schváleni  Havarijního  plánu  je  nutné  doložit  stanovisko  správce  

bezejmenné vodoteče (IDVT 10182371) a Dalovickěho potoka, kterým je podnik Lesy ČR,  

státní podnik. 



strana 12 / 16

KÚ: Podklady řízení (včetně HP) byly zaslány Lesům ČR k vyjádření. Provozovatel doplní do 

HP údaje o správci tohoto bezejméného toku.

ČIŽP OI Praha   (ze dne 28.6.2012)  :  

Oddělení odpadového hospodářství

K jednotlivým provozním řádům předloženým společností COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.,  

(dále  jen  „provozovatel“)  k  žádosti  o  vydání  změny  integrovaného povolení  pro  zařízení  

„Skládka  odpadů  Michalovice“  (dále  jen  „skládka“),  po  projednání  uvádíme  následující  

připomínky:

Provozní řád 1. fáze Skládky odpadů Michalovice

• bod  2.3.3  Požadavky  na  množství  a  kvalitu  materiálu  využívaného  pro  technické  

zabezpečení a uzavírání skládky. K této části návrhu PŘ požadovala ČIŽP pro odpady  

používané  k  TZS  stanovit  konkrétní  parametry  (fyzikálně-chemické;  fyzikálně-

mechanické, apod.), aby bylo možné ověřit soulad vlastností těchto odpadů ve vztahu k  

požadavkům projektové dokumentace skládky s tím, že výsledky ověření (zkoušek) těchto  

parametrů  budou  součástí  ZPO  přebíraných  provozovatelem  spolu  s  odpadem  od  

dodavatele,  případně  budou zajištěny  provozovatelem a  zaznamenány  do  provozního  

deníku skládky. Upravený návrh PŘ v bodu 2.3.3 uvádí: "Požadavky pro odpady této  

„vyrovnávací vrstvy“ se budou řídit požadavky projektanta v projektové dokumentaci  

skládky."  Z  uvedeného  však  není  zřejmé,  zda  a  případně  jaké  požadavky  jsou  v  

projektové dokumentaci

KÚ: V projektové dokumentaci nejsou konkrétní parametry (fyzikálně-chemické, fyzikálně-

mechanické,  apod.)  pro  odpady  určené  k TZS  blíže  specifikovány,  a  proto  byl  text 

"Požadavky pro odpady této „vyrovnávací vrstvy“ se budou řídit požadavky projektanta v  

projektové dokumentaci skládky." s provozního řádu odstraněn. Odpady na TZS využívané při 

rekultivaci budou splňovat požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb.

• skládky pro použití odpadů na TZS či konkrétně pro "vyrovnávací vrstvu" stanoveny ? •  

bod 3.4 Stanovení způsobu posuzování odpadů, které nelze hodnotit na základě výsledků  

zkoušek uvádí v Tabulce č. 3 – Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez  

zkoušek  (str.  23  –  24).  ČIŽP  upozorňuje,  že  "zvláštní"  podmínky  přijmu  odpadů  

uvedených  v  této  tabulce  na  skládku  se  vztahují  pouze  na  příjem  odpadů  od  

nepodnikajících fyzických osob (občanů) a nikoli na odpady vyprodukované při činnosti  

právnických  osob  nebo  fyzických  osob  oprávněných  k  podnikání.  V  textu  bodu  3.4  

návrhu PŘ však tato skutečnost není jednoznačně stanovena ani není z textu dostatečně  

zřejmá.
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KÚ: Připomínka inspekce byla zapracována do provozního řádu, tak aby bylo jasné, že bez 

zkoušek mohou být hodnoceny pouze odpady od nepodnikajících fyzických osob (občanů).

•  k bodu 3.7. Požadavky na selektivní ukládání odpadu ČIŽP požaduje doplnit minimální  

mocnost  vrstvy  inertních  odpadů  (po  zhutnění)  tvořících  sektor  (dno).  Dále  je  

požadováno  do  provozního  deníku  skládky  provádět  záznamy  o  datu  vybudování  a  

uzavření  sektoru  a  rovněž  o  množství  jednotlivých  druhů  odpadů  použitých  k  jeho  

vybudování  (dno,  hrázky,  překryv) a  množství  jednotlivých druhů odpadů do sektoru  

uložených.

KÚ: Připomínka inspekce byla zapracována do provozního řádu. Mocnost zhutněné vrstvy 

inertních  odpadů  je  stanoven  min.  na   0,10  m.  Požadované  záznamy  budou  vedeny  do 

provozního deníku.

• ČIŽP požaduje s ohledem na přílohu č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., vyřadit ze seznamu  

odpadů uvedených v  příloze  č.  5  (Tabulka  č.  1)  návrhu PŘ „biologicky rozložitelné  

odpady“. Konkrétně se jedná o odpady kat.č. 16 03 06 Organické odpady neuvedené pod  

číslem  16  03  05;  kat.č.  19  06  03  Extrakty  z  anaerobního  zpracování  komunálního  

odpadu  a  kat.č.  19  09  03  Kaly  z  dekarbonizace.  U  těchto  druhů  odpadů  nebude  s  

vysokou pravděpodobností možné aplikovat postup vizuální kontroly obsahu biologicky  

rozložitelné složky a její následné vytřídění. U těchto druhů odpadů by neměly být při  

provádění kontroly jejich vlastností v rámci přejímky odpadů na skládku pochybnosti o  

tom, že jsou zařazeny mezi odpady biologicky rozložitelné a nemají být tedy na skládku  

přijaty, pokud by tomu mělo být jinak, pak mohlo dojít k nesprávnému zařazení odpadu u  

původce (dodavatele).

KÚ: Biologicky rozložitelné odpady vyjmenované inspekcí v tomto bodě jsou z provozního 

řádu vyškrtnuty.

Provozní řád 2. fáze Skládky odpadů Michalovice

•  bod 2.4.2. Požadavky na kvalitu odpadů, využívaných k vytváření rekultivační vrstvy  

skládky,  kryjící  těsnící  vrstvu  neuvádí  v  posledním odstavci  na  str.  12  přesné  znění  

výjimky,  při  jejímž  splnění  se  toleruje  překročení  nejvýše  přípustných  hodnot  

jednotlivých ukazatelů uvedených v příloze č. 5 PŘ (tabulka č. 10.1. a 10.2). Nezbytné  

pro uplatnění výjimky je totiž splnění upravených limitních hodnot, které však musí být v  

PŘ  stanoveny.  Vzhledem  k  tomu,  že  návrh  PŘ  žádné  upravené  hodnoty  ukazatelů  

nestanoví, je uvedení předmětného odstavce nadbytečné.

KÚ:  Odstavec  zabývající  se  výjimkou  s požadavku  na  dokladování  kvality  odpadů 

využívaných při rekultivaci byl odstraněn.
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•  bod 2.5 Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů na str.  

14 uvádí, že součástí ZPO bude vždy protokol o odběru vzorku a protokol o výsledcích  

zkoušek,  a  to  dle  §  13  vyhlášky  č.  294/2005  Sb.  Ve  druhé  odrážce  je  však  zřejmě  

nesprávně uveden odkaz na neexistující bod 2.4.4 na místo správného odkazu na bod  

2.4.2. návrhu PŘ.

KÚ: Odkaz byl opraven.

• ČIŽP požadovala v předcházejícím stanovisku, aby návrh PŘ jednoznačně (konkrétně)  

stanovil, kde budou před realizací rekultivačních prací shromažďovány v rámci areálu  

skládky odpady určené k využití na rekultivaci a způsob jejich zabezpečení, aby jejich  

soustřeďováním a přechodným skladováním, pokud se tyto plochy budou nacházet mimo  

zabezpečené plochy (těleso) skládky, nebylo ohroženo ŽP. ČIŽP bylo dále požadováno,  

aby jednotlivé deponie odpadů určených k využití na rekultivaci byly řádně označeny a  

evidovány v provozním deníku skládky. Upravený návrh PŘ byl doplněn o Přílohu č. 7  

Plocha  pro  deponii  materiálu  na  rekultivaci  skládky  ,  která  se  má  nacházet  na  

pozemcích p.č. 750/43, 750/41, 750/50 a 750/64 v k.ú. Podlázky. Uvedené pozemky jsou  

dle  KN  ve  vlastnictví  Statutárního  města  Mladá  Boleslav  nebo  České  republiky  

zastoupené Pozemkovým fondem ČR a evidovány jako ZPF (orná půda). K tomuto ČIŽP  

uvádí, že podmínkou nakládání s odpady určenými k rekultivaci skládky mimo vlastní  

těleso resp. řádně zabezpečený prostor skládky je, že bude nakládáno pouze s odpady 

splňujícími podmínky dle bodu 2.4.2 návrhu PŘ (tj. podmínky dle bodu 1. přílohy č. 11  

k vyhlášce  č.  294/2005  Sb.)  a  zároveň  podmínky  pro  využívání  odpadů  na  povrchu  

terénu dle bodu 3. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Dále ČIŽP upozorňuje, že  

pokud  bude  dočasné  soustřeďování  (skladování)  odpadů  určených  k  rekultivaci  

prováděno na místech, která nejsou součástí zařízení skládky vymezeného platným IP, je  

třeba jejich zřízení a provozování projednat s příslušným stavebním úřadem a zajistit v  

souladu se zákonem o odpadech.

KÚ: Odpady které  se  využívají  při   rekultivaci  skládky a  jsou dočasně schromažďovány 

mimo zabezpečenou plochu skládky musí splňovat požadavky bodu 1. přílohy č. 11 vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. v platném znění. Tato podmínka je stanovena v bodě 3. tohoto rozhodnutí. 

Statutární  město  Mladá  Boleslav  je  vlastníkem všech  pozemků  tvořící  areál  skládky,  což 

doložilo prohlášením ze dne 16.7.2012, jehož součástí je geometrický plán  a výpis z  katastru 

nemovitostí.  Odpady budou shromažďovány na plochách, které jsou součástí  vymezeného 

platným integrovaným povolení.

Krajský úřad udělil  dle § 14 zákona č. 185/2001Sb.,  o odpadech v platném znění souhlas 

s aktualizovaným  provozním  řádem  skládky  –  první  fáze  provozu  a  nově  zpracovaným 

provozním řádem skládky – druhá fáze provozu. Na základě nově předloženého provozního 
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řádu druhé fáze byl  provozovateli  udělen dle  § 14 zákona č.  185/2001Sb.,  o  odpadech v 

platném znění souhlas s využíváním odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky. Krajský úřad 

dle § 17 odst.  2 písm.  g)  schvaluje a povoluje aktualizovaný Soubor technickoprovozních 

parametrů a technicko organizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší 

a dle § 39 odst. 2 písm. a) schvaluje aktualizovaný havarijní plán.

Další  připomínky účastníků řízení  a příslušných správních úřadů nebyly v průběhu řízení 

vzneseny.  Na základě všech výše uvedených skutečností  rozhodl  Krajský úřad tak,  jak je  

uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Jelikož  bylo řízení  zahájeno  z podnětu  krajského  úřadu  (na  základě  výzvy  č.j. 

049206/2012/KUSK OŽP/VITK), správní poplatek se za rozhodnutí o změně integrovaného 

povolení dle zákona č. 634/2004 Sb.,o  správních poplatcích (položka 96) nevybírá.

P o u č e n í  o  o d v o l á n í
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení  

odvolání  k   Ministerstvu  životního  prostředí  podáním  učiněným  u  Krajského  úřadu 

Středočeského kraje.  V odvolání  se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí  napadáno a dále 

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Dokument, který byl  

dodán  do  datové  schránky,  je  doručen  okamžikem,  kdy  se  do  datové  schránky  přihlásí 

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

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

otisk úředního razítka

Ing. Kamil Vitner
odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy: 

1. Provozní řád skládka odpadů Michalovice – první fáze provozu

2. Provozní řád skládka odpadů Michalovice – druhá fáze provozu

3. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší skládka odpadů Michalovice



strana 16 / 16

4. Havarijní plán

Rozdělovník:

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 569,  293 00 Mladá Boleslav 

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150  21 Praha 5

- Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 

- Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

- Lesy ČR, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Labe, H.K. Přemyslova 1106, 50168 

Hradec Králové

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence, Vršovická 65, 100 10  Praha 10

Toto  rozhodnutí  č.j.  068039/2012/KUSK OŽP/VITK  ze  dne  17.7.2012  nabylo  právní 

moci dne 8.8.2012.

Připojení doložky provedl Ing. Kamil Vitner dne 14.8.2012
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