Integrované povolení – žádost o povolení pro provozování
skládky TKO Klenovice II – I. etapa

Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti
Identifikace žadatele :
Majitel skládky :

Provozovatel skládky :

Technické služby Tábor spol. s.r.o.
kpt.Jaroše 2418
390 03 Tábor
Technické služby Tábor spol. s.r.o.
kpt.Jaroše 2418
390 03 Tábor
IČO: 625 02 565

Investorem výstavby skládky odpadů Klenovice II, 1.etapa jsou Technické služby Tábor na základě
nájemní smlouvy s městem Tábor. Postup výstavby 1.etapy a její plánované rozšíření odpovídá vývoji
legislativy v oblasti nakládání s odpady v ČR a harmonizaci s předpisy EU. V následujícím období bude
možno odstraňovat odpady skládkováním pouze v zařízení, které svými parametry splňuje požadavky
zákona č.76/2002 Sb. a je kladně hodnoceno z hledisek určujících nejlepší dostupnou techniku.
Záměrem investora
je do konce dubna 2006 realizovat podle geodetického zaměření projekt výstavby „Skládka Klenovice
II, 1.etapa“ a současně se získaným integrovaným povolením provést kolaudaci stavby.
Zařízení a jeho základní parametry :
Skládka odpadů Klenovice II, 1.etapa
Základní parametry :
3
Celková kapacita 1. etapy skládky 59.000 m , tj. cca 60.000 tun, podle projektu na 10 let.
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Svislá plocha složiště 1. etapy 14 380 m
Řízená skládka odpadů Klenovice II, 1.etapa je určena ke zneškodňování odpadů uložením na skládce,
která je zabezpečena tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky
životního prostředí a dále ke shromažďování a k úpravě odpadů původce.
Podle vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu, na základě změny vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a
podle způsobu technického zabezpečení je skládka zařazena do skupiny S – ostatní odpad (označení
S–OO), podskupina S-OO3 určená pro odpady kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným
obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich
vodného výluhu a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky č.294/2005 Sb. na tyto
skládky nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.
Jedná se o zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1
Dle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky č.356/2002 Sb. je skládka zařazena jako
zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší.
Na skládku se vztahuje režim zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů.
Vstupy do zařízení :
Ročně bude ukládáno cca 6 000 t odpadů kategorie komunální odpad a ostatní odpad svážený z obcí,
od podnikatelských subjektů a občanů, hmotnostní kapacita bude závislá na složení ukládaných
odpadů.
Provoz skládky bude jednosměnný, ve dnech pondělí až pátek od 7,30 do 15,30 hodin, max. 6 ks
nákladních svozových dopravních prostředků denně, k rozhrnutí a zhutnění odpadů bude provozován
kompaktor. Množství zplodin spalovacích procesů v dopravních prostředcích omezují kontroly
v dopravě a provozovatel má na ně jen nepřímý vliv; podle výpočtů rozptylové studie jde většinově
o zanedbatelné hodnoty.
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Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí a zdraví člověka :
Skládka je plošný zdroj emisí skládkových plynů a zápachu. Skládkový plyn se skládá převážně
z metanu a oxidu uhličitého, v malé míře dusíku, kyslíku, sulfanu a organických látek hlavně
karboxylových kyselin, které jsou příčinou zápachu. V rámci rekultivace bude vybudována horizontální
plynová drenáž a studny s napojením na biofiltr. Provozem svozové techniky a kompaktoru dochází
k emisím polétavého prachu.
Stav území, kde je zařízení provozováno :
Nová skládka je budována v oploceném areálu bývalé skládky tuhého komunálního odpadu města
Tábor otevřené v roce 1984 a uzavřené k 31.7.1996. Nachází se ve vytěžené jámové pískovně na
okraji lesního komplexu cca 1,25 km severozápadně od okraje obce Klenovice, asi 1 km od obce
Roudná a asi 360 m východně od řeky Lužnice, příjezd do prostoru je po asfaltové komunikaci z obce
Roudná, k vlastnímu místu ukládání je pro svozová vozidla vybudována provozní komunikace.
Na povrchu části asanované původní skládky je v současné době provozována kompostárna a sběrna
a výkupna stavebních a demoličních odpadů, které jsou 1 x ročně po dobu asi 3 týdnů upravovány na
mobilním recyklačním zařízení. Veškeré pozemky jsou dočasně vyňaty z pozemků plnících funkci lesa.
Z hlediska znečištění ovzduší se lokalita nachází v oblasti s poměrně nezávadným ovzduším.
Klimatické údaje jsou základní součástí rozptylové studie provedené ve zjišťovacím řízení podle zákona
č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozborem větrné růžice bylo zjištěno, že největší četnost výskytu má bezvětří a druhou největší
četnost výskytu má vítr vanoucí od severozápadu.
Opatření v oblasti emisí a odpadů :
Ke zhoršení jakosti vod provozem skládky by mohlo dojít poškozením nepropustné bariéry dna skládky
nebo jímky průsakových vod, z toho důvodu je kontrolována těsnost fólie, kvalita podzemní vody v pěti
monitorovacích vrtech a průsakové vody z jímky. Aby se snížil přítok vody do jímky je 1.etapa rozdělena
do dvou kazet, z každé kazety je veden samostatný svod skládkových vod, skládka je schopna provozu
již po dobudování první kazety a příslušných objektů.
Pro provoz skládky je závazný Plán protipožárních opatření, který je součástí provozního řádu.
Monitoring :
Monitoring je soubor činností, kterými se sleduje vliv skládky na okolní prostředí a chování jednotlivých
částí skládky. Pro skládku je již vybudován monitorovací systém a bude pokračovat průběžné
sledování ukazatelů stanovených schváleným Provozním řádem skládky po ukončení skládkování
odpadů.
Kontrolní systém podzemních vod tvoří pět kontrolních vrtů hlubokých 8 m z nichž jsou odebírány
vzorky vody k laboratorním rozborům pravidelně 2 x za rok. Na ploše vedle plánované 2.etapy skládky
je v laguně – jezírku sledováno znečištění povrchových vod ve stejných ukazatelích jako u podzemních
vod.
Průsakové vody z jímky budou laboratorně kontrolovány 2 x za rok, dešťová voda ze
záchytných příkopů kolem skládkového tělesa bude svedena do kontrolní jímky drenážních vod.
Sledování skládkového plynu bude započato po navršení 5 m vrstvy odpadů (frekvence testů cca 1 x za
1 – 2 roky)
Měření pachových látek bude prováděno komisionelně odbornou firmou v četnosti a rozsahu
stanoveném zákonem olfaktometrickou metodou měření pachových jednotek v pachové stopě na
hranici pozemku.
Indikační systém těsnosti skládky je uložen těsně pod izolační fólií. Kontrola těsnění fólie kontrolním
geofyzikálním systémem po dobu garantované životnosti v celé izolované ploše bude prováděna 1 x
ročně a vždy před zahájením skládkování v nové sekci.
Po ukončení skládkování bude provedena asanace spojená s biologickou rekultivací.
Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami:
Skládka je zabezpečena v souladu s ČSN, svým technickým zabezpečením vyhovuje skládce skupiny
S-OO3.
Těsnící vrstva má složení:
-11
- bentonitová rohož (s platným atestem), zaručená propustnost je menší než 5x10 m/s.
- těsnící fólie PEHD tloušťka 1,5 mm s atestem (na svazích oboustranně strukturovaná)
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- ochranná textilie 500 g/m
- těžené kamenivo 30 cm frakce 16-32 mm
Neporušenost celistvosti fólie bude sledována jedenkrát ročně
geoelektrickým měřením
stejnosměrného elektrického pole vytvořeného mezi uzemněním pod izolační fólií a uzemněním na
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povrchu skládky nebo ve velké vzdálenosti.
Odpady budou sváženy vlastní svozovou technikou a vozidly původců nebo dopravních firem, po jejich
vyklopení na složiště 1.etapy budou hutněny kompaktorem a ve vrstvách překrývány inertním
materiálem.
Skládkové vody budou sváděny drenážním systémem do jímky průsakových vod a podle potřeby
znovu využívány při technologii skládkování poléváním tělesa skládky, nebo při nadměrném výskytu
likvidovány na základě smlouvy s oprávněnou firmou na ČOV. Dešťové srážky, které mohou případně
vniknout do tělesa jsou pod trvalou kontrolou jako průsakové vody.
Podzemní vody budou sledovány 2 x ročně v pěti stávajících monitorovacích vrtech.
Odplyňovací systém bude tvořit:
- Horizontální odplyňovací drenáž
- Odplyňovací věže
- Výstupní objekt včetně kokso-kompostového filtru
Při konstrukci a zabezpečení skládky byly použity nejlepší dostupně techniky v souladu s příslušnými
ČSN na výstavbu skládek :
ČSN 838030 – Skládkování odpadů - Základní podmínky navrhování skládek
ČSN 838032 – Skládkování odpadů - Těsnění skládek
ČSN 838033 – Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami
ČSN 838034 – Skládkování odpadů - Odplynění skládek
ČSN 838035 – Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
ČSN 838036 – Skládkování odpadů - Monitorování skládek
TNO 808339 – Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Tyto normy v plné míře splňují kritéria dané legislativou Evropské unie v této oblasti. Současně se
provoz řídí zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami MŽP ČR č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů a vyhláškami
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.
Opatření preventivního charakteru :
Provozní řád určuje opatření k omezení emisí prachu, zápachu a k ochraně před nebezpečím vznícení
odpadu. Odpad je po vysypání z vozidla kompaktorem rozhrnut a současně zhutněn. Překrývání
zeminou nebo inertním materiálem se používá zejména při větrném nebo velmi teplém počasí,
případně v zimě, kdy v komunálním odpadu může být žhavý popel a existuje reálná hrozba zahoření,
dbá se na tvorbu tvaru tělesa skládky.
Pro ochranu před výskytem infekčních onemocnění, obtížného hmyzu a nežádoucích hlodavců je
prováděna pravidelná dezinfekce, dezinsekce a deratizace nejméně 2 x ročně na základě smlouvy
s odbornou firmou.

Vyvěšeno: 19.6.2006
Sejmuto:
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