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R O Z H O D N U T í

Krajskf úiad Pardubického kraje (déle jen ,,krajsky úiad"), jako piísluSni sprévní
úiad podle ustanovení $ 33 písm. a) zàkona ó. 7612002 Sb., o' integrované pievenci a
omezovéní zneói5téní, o integrovaném registru zneóiéfovàní a o zméné nèkterych zékonú(zékon o integrované prev,enci), v platnemznèní (déle jen ,,2ékon o integrovanó prevenci,,),
vydévé podle ustanovení$ 13 zékona o integrované prévenci

integrované povolení

Zadatefi - provozovateli EKOLA Òeske Libchavy s.r.o., se sídlem Òeske Ltbchavy 172,
561 14 Òeske Libchavy, s pÍidèlen17m lÒ: 49g 1J 862,

k provozu zaiízení;SkléCllaÒeské Libchavv" kategorie 5.4., podle piilohy ó. 1 zàkona ointegrované prevenci

Umístèní zaiízení: Pardubicki
Ceské Libchavy

Katastrélní území qqla parcel

Óeské Libchaw

sr .  l / ró ,  s r .  JUv,  s t .  J1U,  s t .311,  s t .312,SS4l2 ,5S4 l9 ,SS4 l10 ,SS4 l12
554/13, 554114, 554115, 554116, 56212, 595112, 60117 ,601/g, 60212
60214, 60216, 60217, 60219, 602110, 602111, 60f.112, AiOZlt3, 602122
606/3, 606/5, 606/6, 60712,63916, 63917,639/g; 63919, 639/10
639 | 1 4, 1 241 | 1 4, 1 241 I 1 5, 1 24212, 124213,

l(RAJsr(y úHAD

"oot"=111?[EHoxRAJE

Adresa: Komenskéhonéméstí12S,53211pardubice . lJstiedna:+42O466OZOtff . Fax:+420+AAOZAZnInternet: www.pardubickykraj.cz . E_maít:posta@pardubickykraj.cz . UiiaÀî dr|,pondétí a stieda, B_17 hod.



Popis zaiízení:

Lokalita skladky je umísténa cca 800 m zàpadné od obce Óeské Libchavy a je ze v5ech
stran obklopena lesním porostem. Tèleso vlastní sklédky je lichobèZníkového tvaru o délce
cca 280 m a 5íice cca 230 m.
Areél sklédky tvoií komplexní místo naklédénís odpady. Jeho provoz umoZhuje odpady (1ak
ostatní tak nebezpeóné) od púvodcù pievzít a zne5kodnit je sklédkovéním (ostatní odpady),
shromaZd'ovat na uróitou dobu (nebezpeóné odpady) nebo je roztiídit a upravit na daléí
pguZltí (recyklovatelné odpady). NebezpeÒne odpadyiro, ze skladu nebezpeónych odpadù
dél piedàvàny k odstranèní oprévnènym osobém.
Sklàdka mà vybudovany systém odplynéní a vznikající bioplyn ze sklàdky je vyuZívén v
kogeneraón í jed notce, které je provozovéna j in17m prévn írn su bjektem.

a) Technicke a technotogicke jednotky podle prítohy ó. 1 zékona o integrované prevenci

Sklàdka -  e tapa 1. ,  l l . ,  l l l . ,  lV. :
- skupina S - ostatníodpad, podskupina S-OO3 - sklédka nebo sektory sklédky uròené pro

uklédéní odpadú kategorie ostatní odpad vÒetné odpadú s podstatnym obsahem
organickych biologicky rozlo1itelnych létek, odpadù, které nelze hodnotit na zékladé jejich
vodného vyluhu, a odpadú z azbesfu za podmínek stanovenych v S Z vynié5t<y
ó. 29412005 Sb., o podmínkéch uklédéní odpadú na sklédky a jej ich vyuZívaní nà
povrchu terénu a zmèné vyhla5ky ó. 38312001 Sb., o podrobnostech naklédéní
s odpady. Na sklédku mohou biit pirlaty pouze odpady, jejichZ vodny vyluh nepiekraóuje
vZédném zukazatelÚ l imitní hodnoty vf luhové t i ídy òíslo l la, uveàené v pií loze ó. 2
k vyhléSce Ò. 29412005 Sb.

- sektory sklédky:
- skupina S - ostatní odpad, podskupina S-OO1 - sklédky nebo sektory sklédek
urÓené pro uklédéní odpadú kategorie ostatnÍ odpad s nízkym obsahem organickych

?':1o.gi.tV rozloZitelnych làtek, stanovenym v bodè 6 písm. c) piílohy e. + vyfrtaSty e.
29412005 Sb. a odpadú z azbestu za podmínek stanovenych v g Z vyhtaSfy e.
29412005 Sb.,

- skupina S - ostatní odpad, podskupina S-OO2 - sklédky nebo sektory sklàdek
urÓené pro uklàdéníodpadú kategorie ostatníodpad s nízkym obsahem organickyich

biologicky rozloíitelnych làtek, stanovenym v bodé 7 písm. c) piílohy e. + vyfrtaSty e.
29412005 Sb., nereaktivních nebezpeÒnych odpadú a oOpaOú z azbestu za
podmínek stanovenych v g 7 vyhté5ky ó. 29412005 Sb.,

- zvlé5tè velky zdroj zneóiÈt'ovéní ovzdu5í dle vyhlééky ó. 356i2002 Sb., kterou se stanoví
seznam zneóiéfujÍcích làtek, obecné emisní l imity, zpùsob piedévàní zpràv a informací,
zjiétovéní mnoZství vypouétènych zneóiSfujícícl^r létek, tmavosti kouie, piípustne míry
obtèZovéní zépachem a intenzity pachú, podmínky autorizace osob, 

'poZadavky 
nà

vedení provozní evidence zdrojú zneói5fovéníovzduSía podmínky jej ich uplatnovéni- zafízení k odstraÈovéníodpadù - uklédénív úrovni nebo pod uroúniierénu, kód D1- celkovà projektované kapacita:
l .  e tapa 132 000 m3
l l .  e tapa 253 000 m3
l t t .  e tapa 343 000 m3
lV. etapa 198 000 m3

- piedpoklédané mnozství uklàdanych odpadú cca z0 000 t/rok

Biodeqradaóní plocha:
- zafízeníslouzí k úpravè odpadú kategorie N na kategorii o
- technologie: biologickà dekontaminaóní technologie provàdèné na haldéch

s piehazovàním a kypiením
- zvléStè velky zdroj zneói5fovéní ovzduéí dle vyhlé5ky Ò. 3s6i2002 sb.- zafízení k odstraóovàní odpadù, kód D 8 - biologické úprava, jejími koneÒnym

produktem jsou slouòeniny nebo smèsi, které se odstraóují neÉtérym z postupù
uvedenych pod oznaóenlim D 1 aZ D 12

- celkové projektovanà kapacita: 9g0 urok, celkové plocha 0,562 ha



b) Technické a technologické jednotky mimo ràmec piítohy c. 1' zékona o integrovane
prevenci

Sbèrnú dvùr:
- Sklad nebezpeónyich odpadù:

zaYízení slouZí ke shroma 2d' ovàní odpadú
- piízemní zdény domek s vodohospodéisky zabezpeóenou podlahou a se zéchytnou

jímkou, vybaveny kontejnery a skladovacími prostiedky, vhodnymi pro skladovàní
nebezpeón5ich odpadú

- skladové plocha je g8 m2, projektovanà kapacita je 50 t
- Sbérnf dvùr:

- zaiízení slouZí k roztiídèní a uskladnèní odpadu kategorie O pied jeho odvozem
k vyuZití

- sbèrny dvúr je umístèn v areélu sklédky a tvoií jej kontejnery a jine odpadové nédoby
podle druhu jednotlivfch odpadù

- kapacita je 20 t
- Tiídírna vyuZitelnych odpadù:

- zaiízení slouZí k vytiídéní a úpravè odpadù na materiél vhodnf k piepravé (lisovéní,
vyói5tèní),

- kapacita je cca 200 000 t

Kompostérna:
- stiední zdroj zneóiSfovéní ovzduéí dle zékona ó.8612002 Sb., o ochrané ovzduSí.

a vyhlééky ò. 356/2002 Sb.
- zaYízení k vyuZívéní odpadu - kód R3
- technologie: volné kompostovànís piekopévanymi iadami, se zkràpéním kompostu,
- zaYízení slouZí k vyuZití biologického rozloZitelného odpadu cestou aerobního

kompostovéní
- kapacita kompostérny S0 Vden
r v r  o r q r  i l v g  |  |  I t v t  -  t v  u  D c t  t L d t t  r l

- zafízení k uskladnèní a óerpéní pHMzartzent K usKlaonenl a óerpàni PHM pro mobilní stroje sklédky a dopravní
prostiedky firmy

- stiední stacionérní piemístitelny zdroj zneói5fovéní ovzduSí, dle zékon a ó. g6120)2
Sb. a NV ò.353/2002 Sb., kterym se stanoví emisní l imity a dal5í podminky
provozovàní ostatních stacionérních zdrojù zneóiétovéní ovzduSi

Jímkv prùsakovúch vod 1.. I l . ,  l l l . :
- celkové kapacita 2 300 m3

Sklad oleiù:
- zalízení slouZí ke skladovénípievodovych, motorovych a hydraulickych olejù
- olej lse.skladují ve skladu PHM nebo skladu nebezpeòhych odpadú, skladované

mnoZství je max. 3 sudy, t j .  61S I

Sk lad PHM:
- zaYízení slouZíke skladovéní ropniich produktù
- ropné produkty se skladují ve specielní buÈce pro skladovéní ropnych produktù

s kapacitou 15 sudù, t j .  3 000 I

3) Prímo spojene óinnosti

Pií jem a evidence odpadu
Dekontaminace
Skladovénía vydej PHM, olejù
Hutnèní odpadu
Doprava v areélu sklédky
Oóista vozidel
Kompostovéní
Naklàdéní se sklédkovym plynem



2) Opatiení vedoucí k hospodérnému vyuZití energie zaznamenàvat do provozního deníku
zaiízení.

3) Ka2dou nezbytnou zménu provozního iédu, zejména zmènu plynoucí z plnèní zàvaznych
podmínek rozhodnutí o vydéníintegrovaného povolení, zohlednit v piíslu5ném provozním
iédu.

4) Ohlésit krajskému úiadu plénovanou zmènu zaiízení dle $ 16 zàkona ó.7612002 Sb.

5) Neprodlenè hlésit dotóenym orgànúm véechny mimoiédné situace, havérie zaYÍzeni
a havarijní úniky zneói5tujících létek ze za(ízení do Zivotního prostiedí.

2. Podmínky, postupy a opatiení, které by byly stanoveny na zàkladé
zvlé5tních pràvních piedpisú podle kteqich by byla vydéna rozhodnutí, stanoviska,
vyjédiení a souhlasy, které se nahrazují integrovanym povolením

1)Krajskf úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci avnàvaznosti na $ 14
odst. 1 zàkona ó. 18512001 Sb., o odpadech, vydévé souhlas k provozovàní zaiízení
k odstraóovéní odpadù a s provozním iàdem tohoto zaiízení,,Sklàdka Òeské Libchavy".

2) Krajskyi úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci avnàvaznosti na $ 14
odst. 1 zékona ó. 18512001 Sb., o odpadech, vydévé souhlas k provozovàní zaYízení
k vyuZitíodpadú a s provozním iédem tohoto zaiízení,,Kompostérna Òeské Libchavy".

3) KrajskÍ úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci a vnàvaznosti na $ 14
odst. 1 zàkona ó. 18512001 Sb., o odpadech, vydévé souhlas k provozovàní zaYízení
k odstraóovéní odpadù a s provozním iédem tohoto zaYizení,,Biodegradaóní plocha Óeské
Libchavy".

4) Krajskf úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci a vnévaznosti na $ 14
odst. 1 zàkona ó. 18512001 Sb., o odpadech, vydévé souhlas k provozovàní za(ízení
kvyuZití, sbèru a vykupu odpadù a s provozním iédem tohoto zaiízeni,,Sbérny dvùr Òeské
Libchavy", jeho? souóàstí bude sbèrny dvùr, tiídírna vyuZitelnfch odpadù a sklad
nebezpeónych odpadù a vnévaznosti na S 12 odst. 5 s míSením odpadù ve skladu
nebezpeónych odpadù.

5) Krajskf úÉad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci avnavaznosti na $ 17
odst. 2 písm. g) zàkona ó. 8612002 Sb., o ovzduéí, vydàvé povolení k vydéní provozního
iédu zvléété velkého zdroje zneòi5t'ovéníovzduSí ,,Sklédka Óeske Libchavy".

6) KrajskÍ úiad podle $ 13 odst. 6 zékona o integrované prevenci a v nàvaznosti na $ 17
odst. 2 písm. g) zàkona ó. 8612002 Sb., o ovzduéí, vydévé povolení k vydéní provozního
rédu zvléété velkého zdroje zneóiétovéníovzduSí ,,Biodegradaóní plocha Óeske Libchavy".

7) KrajskSi úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci a vnàvaznosti na g 17
odst. 1 písm. c) zàkona c. 8612002 Sb., o ovzduSí vydévà povolení stavby zvlé5tè velkého
zdroje zneói5tovàn í ovzd u5 í,,Biod eg radaón í plocha Óeské Li bchavy".

8) Krajsky úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci a v nàvaznosti na g 17
odst. 1 písm. d) zàkona ó. 8612002 Sb., o ovzduéí vydévé povolení k uvedení do trvalého
provozu zvlé5tè velkého zdroje zneóiéfovéní ovzduSí ,,Biodegradaóní plocha Óeské
Libchavy".

9) Krajsky úiad podle $ 13 odst. 6 zékona o integrované prevenci a v navaznosti na $ 17
odst. 1 písm. c) zàkona ó. 8612002 Sb., o ovzduéí vydévà povolení stavby stiedního zdroje
zneóiétovàní ovzduéí,,Kompostérna Òeské Libchavy".

10) Krajski l  úiad podle $ 13 odst.6 zékona o integrované prevenciavnàvaznosti na g 17
odst. 1 písm. d) zàkona ó. 8612002 Sb., o ovzdu5í vydévé povolení k uvedení do trvalého
provozu stiedního zdroje zneói5tovéníovzduSí ,,Kompostàrna Òeské Libchavy".

11)Krajski l  úiad podle $ 13 odst.6 zékona o integrované prevenci avnàvaznosti na g 39
odst. 2 zàkona ó. 25412A01 Sb., o vodéch, schvaluje Plén opatiení pro piípad havérie a
zhoréeníjakosti vod ,,Areél sklédky Óeske Libchavy", ktery zahrnuje, sklédku, biodegradaóní
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plochu, kompostérnu, sklad nebezpeònfch odpadù, tiídírnu vyuZitelnych odpadú a sbérny
dvúr.

12) Krajskyi úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci a vnàvaznosti na g 8
odst. 1 písm. a) bod 5 zàkona ó. 25412001 Sb., o vodéch povoluje jine naklédàní
s povrchovymi vodami, spoòívající v odvedenÍ povrchovych (de5tovych) vod
z nezasklàdkovanych ploch do bezejmenné vodoteóe, ò. hydrologického poiadí l-OZ-OZ-OZ+.
13) Krajskii úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci avnàvaznosti na g 8
odst. 1 písm. b) bod 5 zékona ó. 254120A1 Sb., o vodéch povotuje jiné naktédàní
s podzemními vodami, spoóívajicí v odvedení podzemních vod z drenà|í pod sklédkou do
bezejmenné vodoteóe, Ò. hydrologického poiadí 1-02-02-034.
14) Krajsk5i úiad podle $ 13 odst. 6 zàkona o integrované prevenci av navaznosti na g 17
odst. 1 písm. c) zàkona ó. 8612002 Sb., o ovzduSí vydàvé povolení stavby stiedního
stacionàrního piemístitelného zdroje zneói5fovéní ovzduSí- Óerpací stanice pHM.

15) Krajskf úiad podle $ 13 odst. 6 zékona o integrované prevenci av navaznosti na g 17
odst. 1 písm. d) zékona ó. 8612002 Sb., o ovzduéí vydévé povolení k uvedení do trvaiého
provozu stiedního stacionérního piemístitelného zdroje zneóiéfovàní ovzdrtÉí - óerpací
stanice PHM.

3. RuSení pravomocnfch opatiení, kterà se nahrazují integrovanfm povolením
Krajsky úiad podle ustanovení$ 44 odst..2 zàkona o integrované prevenci

rusl
nésledující pravomocné rozhodnutí, které se nahrazujítímto integrovanyim povolením:

1) Rozhodnutí Krajského úiadu Pardubického kraje, odbor Zivotní prostiedí a zemèdélství,
ze dne 16. 12. 2002, ó. i.: OZPZ7121-No2lBT, kterym byl udèlen souhlas k provozovéní
zaiízení k odstraÈovàní, vyuíitl sbèru nebo vykupu odpadú - Centrélní sklédka odpadú S-
999:lfg !i9c,haYy, s Provozním iédem tohoto zalízeni, ktere byto doptnèno rozhodnutím ò.j.: aZPZl9132l03lBT ze dne 12. S.2003.

2) Rozhodnutí Krajského úiadu Pardubického kraje, odbor Zivotní prostiedí a zemédèlství,
ze dne 16. 12. 2002, ó. i.: oZPzl7121-Blo2lBT, kterym byt udèlen souhlas k provozovéní
zaiízení k odstraÈovàní, vyuiilí, sbèru nebo vykupu odpadú - Sklad nebezpeón1ich odpadù
Òeské_ Libchavy, s mí5eóím odpadù, s Provozním iàdem tohoto zafízení,'ktere 

'bylo

l.ylTr^lghodnutím Ó. j.: oZPZl142ila3lBT ze dne 12. 5. 2OO3 a rozhodnutím ò. j.:
OZPZh2647|03BT ze dne 10.7. 2003.

3) Rozhodn{i {91steho úiadu Pardubického kraje, odbor Zivotní prostiedí a zemèdètství,
ze dne 16. 12. 2002, ó. i.: oZezl7121-Clo2lBT, kterym byl udèlen souhlas k provozovéní
zaYizení k odstraÓovéní, vyuZití, sbèru nebo vykupu odpadù-- Sbérny dvúr óeské Libchavy a
Tiídírna vyuZitelnych odpadù Òeské Libchavy, s Provozními iàdy tèc"hto zailzení.

4) Rozhodnutí Krajského úiadu Pardubického kraje, odbor Zivotní prostiedí a zemédélství,
ze dne 11. 7. 2003, Ó. i.: AZeZE OO/1 2825lO3lRy, ktenim byto vydéno povolení k vydéni
provozního iédu zvlé5té velkého zdroie zneói5tèní Centràlní s-t<taOta odpadú S-OO éeské
Libchavy.

Odúvod'néní:

Krajskli úiad, jako piísluény spràvní úiad podle ustanovení g 33 písm. a) zékona o
integrované prevenci, obdrZel dne 10. 10. 2005 Zàdost spoleónosti ÉrcOtn Òeské Líbchavy
s.r.o., se sídlem Óeské Libchavy 172,56114 Òeske Libciravy, s pfiOSfenym id: +gg 13 862,
o vydéní integrovanéhopovolení podle ustanovení g 13 zékóna o integróvané prevenci pro
zafízení ,,Sklédka Òeské Libchavy" (kategorie ó. 5-.4.), piílohy ó. 1 zékona o integrované
prevenci).
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- ÓSfv 83 8033 - Sklàdkovàní odpadù - Naklédàní s prùsakovymi vodami ze sklédek(d,b.n2002)

- ÓSN 83 8034 - Sklàdkovàníodpadù - odplynén1rk156"p(zàrizoos)
- Óst't 83 803s - sklàdkovéní odpadú - uzaiíràní a rekultivace sklàdek(duben 2002)
- ÒSru 83 8036 - Sklédkovéní odpadú - Monitorovéní sklédek(duben 2oo2)
- Smèrnice rady 1999/31/ES o sklédkovéníodpadù

a bylo pouZito relevantních doporuóení obsaZeniich v referenóním dokumentu BREF ,,Best
Available Techniques for the waste Treatment Industries, ogl2oos".

Za1ízení, které je piedmétem Zédosti, splhuje kritéria nejlepSí dostupné techniky a
proto nebylo nutné stanovovat povinnost uskuteònit dodateóné podmínky dosaZení soulàdu
s BAT.

Zaany z úòastníkú Yízení a dotóenych orgénú stétní sprévy nevznesl proti piedloZené
Zàdosti dalSí némitky.

Na zàkladé vyée uvedenych skuteóností dospèl Krajsky úiad Pardubickeho kraje
kzévéru, Ze Zédosti spoleÒnosti EKOLA Óeske Libchavy s. r. o., se sídlem Òeske Libchaúy
172, 561 14 Óeske Libchavy, je moZné vyhovét a proto vydal integrované povolení
na provozovàní vfée uvedeného zaiízení tak, jak je uvedeno ve vyroliové òàsti tohoto
rozhodnutí.

... ,.Sprévní poplatek ve smyslu zàkona ò. 368/1992Sb., o sprévních poplatcích, ve znèní
pozdèj5ích piedpisú, poloZky 131d, písm. a) sazebníku, ve vyéi 30 0ò0'Kò byt zaplacen
bezhotovostním pÈevodem na úóet Pardubického kraie dne 3.4.-2006.
Pouèení o odvoléní

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoléní v souladu s ustanovením $ 53 odst. 1
zàkona Ó. 7111967. Sb., o sprévním iízení, do patnécti dnù ode dne jeho doruóení k
Ministerstvu Zivotního prostiedí CR, odbor vykonu stétní spràvy VI. só sídlem v Hradci
Krélové,. a to prostiednictvím Krajského úiadu Pardubického kraje, odboru Zivotního
prostiedí a zemèdélství, Komenského nàm. 1 2s, s321 1 pardubice.

Uèastníci iizení:
EKOLA Óeské Libchavy s.r.o. - provozovatel
Obec Òeské Libchavv
Lesy ÓR s.p., Lesnísprava LanSkroun, Dobrovského 56, s63 01 Lanékroun
Pardubickjr kral - zde 

lm^
\ 1 ù

Ing. Jose{ftejduk
vedoucíoporu

ì
Rozdélovník

Piíslu5né sprévní úiady:
Obecní úiad Ceské Libchavv
Mèstskji úiad Ustí nad Orticí
Krajskf úiad Pardubického kraje
ceskà inspekce Zivotn ího prostied í, oblastní inspektorét Hradec Krélové
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územnípracoviStè Ustí nad Orlicí

Odbornè zpúsobilé osoba:
CENIA, òeské informaòníagentura Zivotního prostiedí, KodaÉské 10, 100 10 praha 10

Na vèdomí:
Ministerstvo Zivotního prostÍedí ÒR, odbor projektové EIA a lPpC, Vrsovické 65, praha 10
VrSovice (do 7 dnú ode dne nabytí prévní mocitohoto rozhodnutí)
Ministerstvo Zivotního prostiedí, OVSS Vl, Hradec Krélové (do 7 dnù ode dne nabytí prévní
moci tohoto rozhodnutí)
Uiednídeska Pardubicí<ého kraje do 5 dnù ode dne nabytí pràvní moci po dobu 60 dnú

,ó-10*uà,€ rarouolce -rli s f f i q

t;$r"U

21


