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Rozhodnutí 
 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 

jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o 

integrované prevenci“) a podle ustanovení §67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává ve správním řízení k žádosti provozovatele doručené dne 5. 3. 

2020 v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci 

 

8. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení  

(v dále jen „8. změna IP“) 

 

účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

TECHNICKÁ a LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., se sídlem Sokolohradská 167, 583 01 

Chotěboř, s přiděleným IČO 259 99 729, (dále jen „provozovatel“) 

 

pro zařízení kategorie činností 5.4.- Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo 

mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu: 

 

Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov (dále jen „zařízení“) 

 

Umístění zařízení:  

kraj: Kraj Vysočina 

město: Chotěboř  

katastrální území: Chotěboř  

parcelní čísla:          3705/3,  3705/5,  3705/15,16,17,18,  3708/8,  4700/14,  4700/53 

 

Krajský úřad tímto rozhodnutím o 8. změně IP mění integrované povolení č. j. KUJI 6909/03 

OZP/Kle-IP ze dne 13. 10. 2003, ve znění podstatné změny integrovaného povolení č. j. KUJI 

75125/2006 ze dne 26. 10. 2006, ve znění 2. změny IP č. j. KUJI 948/2010 ze dne 6. 1. 2010, ve 

znění 3. změny IP č. j. KUJI 70725/2014 ze dne  24. 10. 2014, ve znění 4. změny IP č. j. KUJI 
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47058/2015 ze dne 7. 7. 2015, ve znění 5. změny IP č. j. KUJI 93469/2017 ze dne 20. 12. 2017, 

6. změny IP č. j. KUJI 30381/2018 ze dne 17. 4. 2018 a 7. změny IP č. j. KUJI 39420/2019 ze 

dne 21. 5. 2019. 

 

 

Výroková část výše uvedeného integrovaného povolení se v popisu zařízení 

a závazných podmínkách provozu zařízení mění takto: 

 

I. Celkový popis zařízení a přímo spojených činností 

 
Změna č. 1 
 

V kapitole  
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona, kategorie 5.4: 

se tabulka Kapacita zařízení nahrazuje novým zněním, které zní takto: 

 

Kapacita zařízení 

Etapa Projektovaná 

kapacita 

Aktualizovaná 

kapacita1)  

Volná kapacita 

skládky2) 

Období provozu 

Stará skládka 36 000 m3 0 - 1987 - 1992 

I. etapa 79 000 m3 0 - 1993 - 1996 

II. etapa
  

79 000 m3 0 - 1996 - 2001 

III. etapa 71 000 m3 93 000 m3 14 200 m3 2001 - 2020 

IV. etapa 105 000 m3 147 000 m3 146 000 m3 2018 – 2030 
(předpoklad) 

Celé těleso 
skládky 

370 000 m3 434 000 m3 160 200 m3  

Maximální kóty zaplnění skládky včetně rekultivačních vrstev … 532,75 m n.m. 

Aktivní plocha skládky ….. max. 3000 m2 

1) Dle výsledků zaměření v r. 2013 

2) Dle výsledků geodetického zaměření a výpočtu v říjnu 2017 

 
 

II. Závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností,  

dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek: 

 
Změna č. 2 

 

V kapitole  
a) Emisní limity 

se podmínka 1) nahrazuje a nyní zní takto: 
 

1) Provozovat zařízení dle předloženého provozního řádů dle zákona č. 201/2012 Sb. - 

Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje, zpracovaný v Chotěboři, únor 2020 

(dále jen PŘ VSZZ), schválený 8. změnou IP. 
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Změna č. 3 

 

V kapitole  
b) Nakládání s odpady  
se podmínka 1) nahrazuje a nyní zní takto: 
 

1) Provozovat zařízení dle předloženého provozního řádů zpracovaného dle náležitosti 

zákona č. 185/2001 Sb. - Provozní řád skládky TKO Chotěboř – Lapíkov, zpracovaný 

v Chotěboři, únor 2020 (dále jen PŘ skládky), schválený 8. změnou IP. 

 

 
Změna č. 4 

 

V kapitole  
g) Způsob monitorování zařízení 
se podmínky 3) a 4)  nahrazují a nyní zní takto: 
 

3) Skládkový plyn 

- Monitoring se provádí v jímacích studnách a odplyňovacích vrtech, pomocí zarážených 

sond – zjišťování povrchové migrace plynu. 

- První měření na aktivní ploše tělesa skládky prováděno po dosažení výšky uložení 

odpadů 5m. 

- Měření zajišťováno zaškolenou osobou nebo dodavatelsky. 

- Četnost měření je 1 x ročně (teplota nesmí klesnout pod 5° C) se sledováním obsahu 

CH4, CO2, O2 a H2S a atmosférického tlaku. 

4) Metan (koksokompostový filtr) 

- Měřením emisí metanu je prováděna kontrola funkce kokso-kompostového biofiltru na 

vstupu do biofiltru (vzorkovací a uzavírací armatura) a na povrchu biofiltru. Četnost 

měření je v rámci 1. fáze provozu skládky 2 x ročně; u 3. fáze provozu skládky v prvních 

10 letech měření 2 x ročně, v následujících letech 1 x ročně (v případě neměnnosti 

výsledků měření). 

- Sledované veličiny: teplotní gradient, vlhkost, složení a tlak plynů (koncentrace metanu) 

- Správná funkčnost biofiltru je prokázána, pokud naměřené hodnoty složení plynu na 

povrchu biofiltru jsou o 95 % nižší, než hodnoty naměřené na vstupu do filtru.  

- Hodnota složení plynu na povrchu biofiltru se stanovuje jako střední hodnota z minimálně 

5 odběrů vzorků plynu z povrchu filtru. 

- Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení 

výsledků v souladu s požadavky legislativy a ČSN.  

 

 

Změna č. 5 
 
V kapitole  
j) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze 

zařízení po ukončení jeho činnosti 

 



Čís. jednací: KUJI 35899/2020 

Číslo stránky: 4 

se poslední věta podmínky 3) nahrazuje a nyní zní takto: 
 
Do této doby bude zařízení provozováno podle platného PŘ skládky TKO Chotěboř – Lapíkov 
únor 2020 
 
 
 

Odůvodnění 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 

jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne 5. 3. 2020 

žádost provozovatele TECHNICKÁ a LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. se sídlem 

Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř, s přiděleným IČO 25999729, o vydání 8. změny 

integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení kategorie činností 5.4 - 

Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 

25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“. Tím bylo 

zahájeno správní řízení. 

 

Krajský úřad zvážil možné dopady výše uvedené změny v provozu zařízení a dospěl k závěru, 

že nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. 

zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v 

příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v 

§ 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle 

bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní. Předmětem 8. změny IP pro zařízení 

„Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“ jsou změny v provozu zařízení způsobené změnami 

v legislativě a změny skládkových norem. Nejedná se o výstavbu nových zařízení ani o rozšíření 

stávajícího zařízení. 

 

Krajský úřad posoudil žádost a konstatuje, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu 

zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení (IP), podle ustanovení § 19a 

odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci. Jedná se o 8. změnu integrovaného povolení 

vydaného pod č. j. KUJI 6909/03 OZP/Kle-IP ze dne 13. 10. 2003, ve znění podstatné změny 

integrovaného povolení č. j. KUJI 75125/2006 ze dne 26. 10. 2006, ve znění 2. změny IP č. j. 

KUJI 948/2010 ze dne 6. 1. 2010, ve znění 3. změny IP č. j. KUJI 70725/2014 ze dne  24. 10. 

2014, ve znění 4. změny IP č. j. KUJI 47058/2015 ze dne 7. 7. 2015, ve znění 5. změny IP č. j. 

KUJI 93469/2017 ze dne 20. 12. 2017, 6. změny IP č. j. KUJI 30381/2018 ze dne 17. 4. 2018 a 

7. změny IP č.j. KUJI 39420/2019 ze dne 21. 5. 2019. 

 

Provozovatel žádost zdůvodnil takto. Z podnětu Vaší výzvy č.j. KUJI 102026/2019  OZPZ 

2192/2019 Kle ze dne 16. 12. 2019, Vám tímto v souladu s požadavky této výzvy a v souladu s 

ust. §16 odst. 1 písm. b) zák. č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci, zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jeho 

prováděcí vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
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na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění novel, předkládáme žádost k provedení 8. změny integrovaného povolení pro zařízení 

Skládky TKO Chotěboř - Lapíkov.  

Žádost o 8. změnu IP obsahuje tyto podklady: 

1. Žádost s popisem změn a zdůvodněním 

2. PŘ odpady 

3. PŘ ovzduší 

 

Krajský úřad dne 12. 3. 2020 v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované 

prevenci a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozeslal žádost 

účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, příslušným správním 

úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a odborně způsobilé 

osobě a vyzval je k vyjádření. 

 

Na základě posouzení žádosti, platných právních předpisů a po zhodnocení předložených 

vyjádření bylo rozhodnuto vydat změnu IP, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. V př. č. 1 je 

zasláno Úplné znění výrokové části integrovaného povolení po 8. změně IP. Uvedený dokument 

má pouze informativní charakter a není právně závazný. V souladu s § 19a odst. 7 zákona o 

integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a 

jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. V dokumentu není uveden původní přehled 

nahrazovaných správních aktů, který je pro aktuální úplné znění výrokové části, zejména 

podmínek IP irelevantní. 

 

 

Vypořádání připomínek k žádosti obsažených v došlých vyjádřeních: 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, ze dne 23. 3. 2020 

Provozní řád - Příloha 8, PROVOZNÍ ŘÁD UZAVŘENÉ SKLÁDKY – STARÉ SKLÁDKY, I., II. a 

III. ETAPY NOVÉ SKLÁDKY – CHOTĚBOŘ – LAPÍKOV: 

na str. 3 doporučuje vypustit část věty, týkající se průsakových vod: „popř. jsou rozlívány zpět na 

těleso skládky“. V rámci třetí fáze provozu skládky je možné průsakové vody pouze odvážet k 

likvidaci na ČOV. 

Krajský úřad: administrativní chyba provozovatele, provozovatelem bylo v Příloze 8 odstraněno 

a provozní řád předložen 7. 4. 2020. 

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ze dne 25. 3. 2020 

Dopisem, č. j. KUJI 24047/2020, ze dne 10. 3. 2020, jste nás požádali o vyjádření k žádosti o 8. 

změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO 

Chotěboř – Lapíkov“ společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., se sídlem 

Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř. Vyjádření vychází z posouzení dokumentace zaslané ke 

změně IP.  

Důvodem žádosti o změnu IP je výzva krajského úřadu Kraje Vysočina ke stanovení nových 

podmínek provozu dle novelizovaných skládkových norem. 
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Místní šetření za účelem ověření souladu aktuálního stavu provozovaného zařízení s BAT 

nebylo provedeno. 

Závazné podmínky provozu zařízení a navrhované změny IP (viz Žádost) byly posuzovány ve 

vztahu k BAT podle následujících dokumentů: 

Zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů; 

ČSN řady 83 803X – Skládkování odpadů; 

Příloha č. 3 k zákonu o integrované prevenci. 

 

Závazné podmínky provozu zařízení ve vztahu k navrhované změně IP (viz Žádost) byly 
shledány v souladu s BAT. 
 
Návrh závazných podmínek provozu zařízení 
Nakládání s odpady 
K předložené dokumentaci máme následující připomínky: 

Některé pasáže návrhu PŘ skládky obsahují nesrozumitelný, popř. chybný text. Považujeme za 

nutné návrh PŘ přepracovat. Jako příklad uvádíme: 

Cit. PŘ: „Odpady využitelné jako technologický materiál na zajištění skládky (TZS) a pro 

ochrannou (rekultivační vrstvu) skládky musí splňovat následující požadavky: 

1. Odpady ukládané na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky musí mít určité 

fyzikální vlastností, zaručujících funkci po celou dobu provozu. Odpady pro TZS nesmí nést 

znaky zvodnění, nesmí být prašné, musí být rozhrnutelné a zhutnitelné kompaktorem nebo 

buldozerem. Pro překryvnou vrstvu nelze použít materiály nepropustné. Poznámka: Pokud má 

odpad splňovat určité parametry (např. „fyzikální vlastnosti“), je potřeba je stanovit v PŘ a 

definovat, jak mají být tyto vlastnosti ověřovány a jakou „funkci po celou dobu provozu a čeho“ 

mají „zaručovat“. 

Krajský úřad: provozovatel v provozním řádu citoval odst. 10.6 normy ČSN 83 8030, tak jak 

požaduje MŽP. Přehled odpadů k TZS je součástí provozního řádu. Prvky a vlastnosti a účel 

TZS je stanoven v odst. 10.5 normy. 

 

2. Biologicky rozložitelné odpady mohou být použity do svrchní rekultivační vrstvy, pokud je 

předepsanými zkouškami potvrzeno, že jsou odstraněny nebezpečné vlastnosti infekčnosti a 

pokud odpovídají požadavkům projektové dokumentace skládky. Tyto materiály lze skladovat 

mimo zabezpečenou plochu skládky po nezbytnou dobu, před aplikací, nejvýše však po dobu 2 

let. O příjmu těchto odpadů do zařízení bude vedena samostatná evidence. Pozn. Není zřejmé, 

na základě jakého předpisu lze do zařízení přijímat odpady s „nebezpečnou vlastností 

infekčnosti“ a jak je s takovými odpady v zařízení nakládáno. 

Krajský úřad: provozovatel doplnil dne 7. 4. PŘ skládky, provozovatel v provozním řádu citoval 

přesně podle vyhlášky 294/2005 Sb. v Příloze 11 Podmínky pro využívání odpadů na povrchu 

terénu odst. 1. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity při uzavírání skládky k 

vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, 

jestliže: c) pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační 

vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. 

a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin, musí být 

prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž 

účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. 
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3. Dodavatel odpadu má povinnost prokázat, že využitelné odpady ukládané na skládku není 

možné přednostně využít.“ Pozn. Komu a jak prokazuje „dodavatel“ odpadu, že „využitelné 

odpady ukládané na skládku není možné přednostně využít“? 

Krajský úřad: provozovatel plní povinnosti dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Příl.1 Přejímka odpadů 

do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů, odst. 3 Pro přijetí odpadu na skládku 

odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat: d) prohlášení, že s odpadem nelze 

nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona. 

Dodavatele zkontroluje provozovatel skládky, pokud je nedostatečné zdůvodnění a odpad byl 

přesto na skládku uložen, tak ČIŽP běžně ukládá provozovatelům skládky pokutu. 

 
4. V předloženém Seznamu odpadů ukládaných na skládku je odpad kat. č. 15 02 03  
označený červeně – není zřejmé, proč. 

Krajský úřad: jedná se o rozšíření seznamu odpadu k uložení na skládce, v tištěném PŘ 
již je písmo shodné s ostatními odpady. 
 
 

Krajský úřad na základě zhodnocení jednotlivých kapitol předložené žádosti o vydání změny 

integrovaného povolení, vyjádření účastníků řízení, správních úřadů, ČIŽP a CENIA, rozhodl o 

vydání 8. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. 

Změna č. 1 řeší popis zařízení. Změny č. 2 – č. 5 podmínky provozu, viz žádost.  

Správního poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 96 

písm. b) sazebníku, ve výši 10. 000 Kč se nestanoví, neboť se nejedná o změnu IP při 

podstatné změně zařízení, viz výše. 

 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního 

prostředí, a to podáním prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního 

prostředí a zemědělství. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a naplňovat 

podmínky § 82 správního řádu. 

 

 

V Jihlavě dne 8. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Klečanský 

vedoucí oddělení integrované prevence 

odboru životního prostředí a zemědělství 



Čís. jednací: KUJI 35899/2020 

Číslo stránky: 8 

Příloha 

1. Úplné znění výrokové části IP 

 

 

Rozdělovník 

(Datovou schránkou) 

 

Účastníci řízení 

1. TECHNICKÁ a LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., Sokolohradská 167, 583 01  Chotěboř 

2. Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 

3. Obec Rozsochatec, 582 72  Rozsochatec 97 

4. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24  Praha 5 

5. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde 

 

Dotčené správní úřady  

6. Městský úřad Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř  

7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 

580 02  Havlíčkův Brod  

8. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01  

Jihlava 

 

Odborně způsobilá osoba 

9. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10  Praha 

 

Na vědomí (po nabytí právní moci IP) 

10. Ministerstvo životního prostředí, oddělení IPPC, Vršovická 65, 100 10  Praha 

11. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII Brno, Mezírka 1, 602 00  Brno 
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