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A. ÚVODNÍ ČÁST
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1. Identifikace skládky
Název skládky:

LAZCE

IČZ

: CZP00592

Stručná charakteristika účelu skládky:
SKLÁDKA TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO A OSTATNÍHO ODPADU
Zařazení do skupiny skládek podle technického zabezpečení: Skupina S-ostatní odpad
podskupina S-003 (skládky určené k ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně
odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných
látek, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů
s obsahem asbestu za podmínek stanovených v §7 ,vyhl.č. 294/2005)
A.1.2. Identifikační údaje vlastníka a provozovatele skládky
Vlastník a provozovatel skládky : LAZCE-GIS, spol.s r.o. Horšovský Týn
IČO: 49192761
DIČ: CZ49192761
Telefon: 379 422 392, 379 428 636
e-mail : lazce.gis@seznam.cz
www.lazce-gis.cz
Statutární zástupce vlastníka a provozovatele: Ing. Vladimír Hess, jednatel,
Nerudova 1124/7, 301 27 Plzeň
Telefon: 377 259 687
Vedoucí skládky:
Jan Urban, Blížejov 107, telefon: 724 325 909
Odpadový hospodář:
RNDr.Karel Špaček, Zámělič 43, 345 22 Poběžovice
Telefon 379 497 274
Důležitá telefonní čísla:
Lékařská pohotovostní služba : 155
Policie
: 158, 379 422 633
Hasiči
: 150, 379 723 333
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
Klatovská 48, Plzeň
telefon: 377 993 411
Městský úřad Horšovský Týn :
Byt statut.zástupce provozovatele (Ing.Vl. Hess):
Byt vedoucího skládky (J.Urban) :

379 422 521-4
377 259 687
724 325 909

A.1.3. Dohlížecí a kontrolní orgány
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
Klatovská 48, Plzeň
telefon 377 993 411
telefon pro hlášení havárií 731 405 350
Krajský úřad - Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Ústředna
Telefon : 377 195 111
Odbor životního prostředí :
377 195 338
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Městský úřad Horšovský Týn :
Obecní úřad Blížejov :

379 422 521
379 428 925

A.1.4. Údaje o umístění skládky
Skládka je umístěna v prostoru bývalé vojenské střelnice na katastrálním území Horšovský Týn,
na pozemku katastr. číslo 1125 (po postavení skládky dodatečně rozděleném podle jednotlivých
objektů na pozemky katastr.č. 1125/1 až 1125/20).
Specifikace původní kultury : ostatní plocha
Všechny pozemky, na kterých skládka leží, jsou ve vlastnictví provozovatele skládky
Souřadnice středu provozovny :

49° 31' 79'' N
12° 57' 47'' E

A.1.5. Výstavba skládky a zahájení provozu
Projektant: Centrisis sro. Písek, projektant ing.Zdeněk Hora,
od 1.9.1993 Bohemiaplan s.r.o.Plzeň, projektant ing.Zdeněk Bláha
Doba výstavby skládky: květen 1993 - prosinec 1993 (1.stav.etapa – kazeta 1)
duben 2000 - říjen 2000 (2.stav.etapa – kazeta 2)
duben 2006 – listopad 2006 (2.stavební etapa – kazeta 3)
srpen 2013 – květen 2014 (2.stavební etapa – kazeta 4)
Zahájení provozu (1.stavební etapy): 10.leden 1994
Dodavatel stavební části: GIS v.o.s. Stříbro (1.stavební etapa – rok 1993)
GIS Geoindustry sro. Plzeň (2.stavební etapa – roky 2000 až 2014)
A.1.6. Základní parametry skládky
Plocha vybudované zajištěné části skládky: 2,86 ha (1.a 2.stavební etapa)
Celková projektovaná plocha skládky: 4,50 ha
Výstavba byla vyprojektována na 4 stavební části (kazety), každá o ploše 0,8 - 1, 2 ha, resp. s
projektovanou kubaturou po 85 - 120.000 m3.
Kapacita již vybudované zajištěné části skládky: 440.000 m3
Celková projektovaná kapacita skládky 440.000 m3
Předpokládaná životnost vybudované části skládky: do 31.12.2024
Na skládku Lazce lze ukládat odpady kategorie „ostatní odpad“, jejichž vodný výluh
nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy II.a. uvedené v tabulce č. 2.1.
přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky..., upravené odpady
kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě
jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad) a odpady z
asbestu za podmínek stanovených v §7 uvedené vyhlášky.
Na skládce je vymezen zvláštní sektor, odpovídající sektorům podskupiny skládek S-001 (dle
uvedené vyhlášky č.294/2005 Sb.), kde je možné ukládat odpady na bázi sádry a odpady s vyšším
obsahem kovů.
A.1.7. Časové omezení platnosti provozního řádu
Tento provozní řád

nemá časově omezenu platnost.
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Seznam druhů odpadu, které mohou být ukládány na skládku Lazce:
01 01 02
01 04 03
01 04 08
01 04 09
02 01 01
02 01 04
02 03 04
03 03 08
03 01 05
04 02 09
04 02 21
04 02 22
07 02 13
08 02 01
08 02 02
08 04 10
10 01 01
10 01 02
10 01 05
10 11 14
10 12 01
10 12 06
10 12 08
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 15
12 01 21
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 02 03
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 02 16
16 03 04
16 03 06
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03

Odpad z těžby nerudných nerostů
Odpad z řezání a broušení kamene
Odpadní štěrk a kamenivo
Odpadní písek a jíl
Kaly z praní a čistění
Odpadní plasty (kromě obalů)
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod
č. 03 01 04 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Odpady z nezpracovaných textilních vláken
Odpady ze zpracování textilních vláken
Plastový odpad
Odpadní práškové hmoty
Vodné kaly obsahující keramické materiály
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály
Škvára, struska a kotelní prach
Popílek ze spalování uhlí
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod č.10 11 13 (tj. neobsahují
nebezpečné látky)
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Vyřazené formy (keramické)
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Piliny a třísky železných kovů
Úlet ze železných kovů
Piliny a třísky z neželezných kovů
Úlet z neželezných kovů
Plastové hobliny a třísky
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod č. 12 01 14 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
Plasty (z autovraků)
Sklo (z autovraků)
Součástky jinak blíže neurčené
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod č. 16 02 15
Anorganické odpady neuvedené pod č. 16 03 03 (tj. neobsahují nebezp.látky)
Organické látky neuvedené pod č.16 03 05 (tj. neobsahují nebezpečné látky)
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobky
(neuvedené pod č.17 01 06, tj. neobsahují nebezpečné látky)
Dřevo
Sklo
Plasty
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17 05 04
17 06 01
17 06 04
17 06 05
17 08 02
17 09 04
18 01 01
18 01 04
18 02 01
18 02 03
19 05 01
19 05 03
19 08 01
19 08 02
19 08 14
19 09 01
19 12 12
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 38
20 01 39
20 01 41
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07
20 03 99

Zemina a kamení neuvedené pod č.17 05 03 (t.j. neobsahují nebezpečné látky)
Izolační materiál s obsahem asbestu
Izolační materiály , které nejsou nebo neobsahují nebezpečné látky
Stavební materiál obsahující asbest
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č.170801
Smíšené stavební a demoliční odpady neuv. pod č.170901, 170902 a 170903
Ostré předměty (kromě č. 18 01 03)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky na
prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno
použití, dětské pleny)
Ostré předměty (kromě č. 18 02 02)
Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce (odpady z veterinárního lékažřství)
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
Kompost nevyhovující jakosti
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod č.19 08 13
(tj. neobsahují nebezpečné látky)
Pevné odpady z primárního čistění vody (z česlí a filtrů)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod č.19
12 11 (tj. neobsahující nebezpečné látky)
Oděvy
Textilní materiály
Jedlý olej a tuk
Dřevo neuvedené pod č.20 01 37 (tj. neobsahuje nebezpečné látky)
Plasty
Odpady z čistění komínů
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Odpad z tržišť
Uliční smetky
Odpad z čistění kanalizace
Objemný odpad
Komunální odpady jinak blíže neurčené (zbylá směs odpadů po vytřídění nebezpečných
a využitelných složek z odpadu podobného komunálnímu odpadu)

Seznam druhů odpadů, které je možné na skládku ukládat, jakož i celý Katalog odpadů
(Vyhláška č.381/2001 Sb.) jsou součástí softwarového vybavení skládky.
Biologicky rozložitelné druhy odpadu, pokud nejsou znehodnoceny jinými druhy odpadu, jsou
ukládány a dále zpracovávány na kompostovací ploše, postupně vybudované v jižní části skládky v
roce 2003. Seznam odpadů, které tam jsou nebo mohou být ukládány, je uveden v samostatném
provozním řádu této kompostovací plochy.
Ze skládky Lazce naopak je předávána na čistírnu odpadních vod (ČOV) Horšovský Týn
průsaková voda ze skládky (číslo odpadu 17 07 03) v případě, že její množství (např. v deštivém
období) není možné odstraňovat přímo na skládce odparem, rozléváním apod., jak se děje v rámci
běžného provozu skládky.
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B.3.5. ODPADY, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO NA SKLÁDCE UKLÁDAT
a) Přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládkách všech skupin nebo používat
jako technologický materiál na povrchu terénu:
1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona).
2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi.
3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností : výbušnost,
vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve
styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost.
4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové
činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna nebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní
prostředí nejsou známy.
6. Veškerá léčiva a návykové látky.
7. Biocidy (pesticidy)
8. Odpady silně zapáchající.
9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického
10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do
životního prostředí.
11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady výroby oxidu titaničitého.
b) Odpady, které lze na skládku ukládat jen za určitých podmínek :
1. Využitelné odpady, včetně složek již vytříděných z komunálních odpadů pouze v souladu
s Plánem odpadového hospodářství kraje.
2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky
neproveditelná, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo
odstranění nebezpečných vlastností.
3. Pneumatiky pouze jsou-li používány jako technologický materiál pro technické zabezpečení
skládky v souladu s provozním řádem skládky.
4. Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu
(skupiny 20 dle Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání
na skládky stanoven v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje do roku 2020 na 35%
celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce
1995.
5. Na skládku skupiny S-ostatní odpad, podskupinu S-OO3, nemohou být ukládány odpady na bázi
sádry. Na skládce Lazce je lze uložit jen do zvlášť vyčleněného a izolovaného sektoru,
odpovídajícího zabezpečení skládek podskupiny S-OO1.
6. Odpady s obsahem asbestu jsou ukládány v souladu s § 7 vyhlášky č.294/2005 Sb. Podrobněji
viz kapitola B.3.1. (Skládkované druhy odpadu) tohoto provozního řádu
7.
Odpady,u nichž se požaduje hodnocení na základě stanovení vyluhovatelnosti, je možné na
skládku Lazce ukládat jen pokud nepřekračuje žádný z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy IIa.,
uvedené v tabulce č. 2.1., přílohy č. 2 vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky.
8. Pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v příloze č.2
vyhlášky č.294/2005 Sb. pro výluhovou třídu IIa., lze odpad na skládku přijmout za podmínky, že
nebude obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin než je uvedeno v následující tabulce :
Ukazatel
Jednotka
Limitní hodnota
Uhlovodíky C10-C40

mg / kg sušiny

750

PAU

mg / kg sušiny

80

EOX

mg / kg sušiny

50
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C. POSTUP UKLÁDÁNÍ ODPADŮ
A PODMÍNKY PRO PROVOZ
C.1. PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ODPADŮ
1. Odpad je na skládku přijímán zpravidla na základě smlouvy mezi provozovatelem skládky a
původcem odpadu nebo jinou oprávněnou osobou. Podklady pro uzavření smlouvy z hlediska
složení a kvality odpadu jsou stanoveny v kapitole B.3.2. (Přejímka odpadu do zařízení a
dokladování kvality skládkovaného odpadu) tohoto provozního řádu.
2. S dávkou odpadu (náklad, obsah vozu) předá dodavatel provozovateli zařízení doklad Základní
popis odpadu, jehož náležitosti popisuje kapitola B.3.2.tohoto provozního řádu (v souladu s
přílohou č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb.).
3. Při opakovaných dodávkách stejného odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným
prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první
z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu
opakovaných dodávek odpadu minimálně jednou za rok.
Pro komunální odpad z členských obcí Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce,
dovážený na skládku smluvními svozovými organizacemi nebo vozidly provozovatele skládky,
nahrazuje základní popis odpadu prohlášení řidiče nebo původce o původu odpadu a složení
odpadu.
4. U vjezdu do areálu skládky bude vozidlo zaregistrováno a zváženo. Řidič je povinen dbát pokynů
vážného, příp. vedoucího skládky. Na vlastním skládkovém tělese se řidič řídí pokyny
skládkaře.
5. Odpad přivážený ve sběrných vozech (uzavřených) po zvážení bude naveden na denní skládku.
Po vyložení skládkař posoudí složení odpadu a dá řidiči pokyn k opuštění prostoru skládky.
U vozů s otevřenou korbou bude předběžně posouzeno složení odpadu přímo v prostoru vjezdu
do skládkového areálu (na váze skládky). Nebudou-li přitom zjištěny zjevné závady, bude
vozidlo po zvážení navedeno na denní skládku, kde složí náklad. Skládkař opět makroskopicky
posoudí dovezený odpad. Teprve potom dá řidiči pokyn k opuštění skládkového prostoru.
6. V případě prokazatelně neodpovídajícího složení odpadu nebude umožněno uložení odpadu na
skládce. Ve sporných případech bude odpad přemístěn mimo denní skládku a dále s ním bude
nakládáno až po jeho odborném posouzení.
Nepřijatý odpad bude prozatímně zabezpečen především před klimatickými vlivy nebo proti
neoprávněné manipulaci s ním. S dopravcem (řidičem) bude sepsán protokol, případně bude
pořízena fotodokumentace a odpad bude před dalším nakládáním odborně posouzen.
7. Skládkař posoudí dovezený odpad a v případě, že nebude odpovídat sjednaným podmínkám
ukládání na skládku, nebude umožněno jeho uložení a odpad bude vrácen původci. Každý
takový případ bude zaznamenán ve skládkovém deníku. Opětné naložení nebo jiná manipulace
s takovým problematickým odpadem bude prováděna na náklady původce odpadu a
provozovatel má nárok na úhradu i dalších nákladů anebo škod, které by takovou činností v
prostoru skládky nebo na příjezdních komunikacích ke skládce provozovateli vznikly.
8. Před odjezdem ze skládkového areálu bude vozidlo opět zváženo. Řidič vozidla má možnost
ověřit si záznam o zjištěné váze svého plného i prázdného vozidla ve vážní knize a obdrží vážní
doklad, kde jsou tyto údaje vytištěny.
9. Vážní doklad obsahuje údaje o původci odpadu, době dovezení odpadu na skládku, složení
odpadu (kód podle Katalogu odpadu), vážní údaje a skladbu ceny za skládkovaný odpad. Každý
vážní doklad musí obsahovat také identifikační údaje provozovatele skládky a podpis
pracovníka, který doklad vystavil.
Vážní doklady, resp. analogické záznamy ve vážním počítači, jsou pak podkladem pro finanční
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vyrovnání mezi původcem odpadu a provozovatele skládky, zpravidla formou měsíční faktury.
10. Od jednotlivých občanů nebo od právnických osob, s nimiž nebyla uzavřena smlouva na
ukládání odpadu na skládce (většinou jednorázové dodávky odpadu), je zpravidla požadována
platba skládkovného v hotovosti. Ostatní požadavky na deklarování odpadu a zacházení s ním
jsou shodné jako u smluvních dodavatelů odpadu.
11. V případě, že na skládku není přijat odpad proto, že svým složení nebo úpravou nevyhovuje
podmínkám stanoveným tímto provozním řádem nebo obecným zákonným předpisům (zejména
zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášce č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů
na skládky…), bude o tom na místě sepsán zápis a neprodleně o této skutečnosti bude
informován Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
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