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Skládka odpadů Slavíčín s.r.o. - skládkové vody 

Ve Slavičíně dne 13. října 2011 

Byl jsem požádán starostou města Ing. Jaroslavem Končickým o předložení 
stanoviska ke sdělení Ing . Josefa Gabryše, jednatele společnosti ze dne 29.9.2011 
vč . příloh a ke článku v MF DNES ze dne 22.9.2011 ve věci údajného vypouštěn í 
skládkových vod . V této věci konstatuji následující : 

1. článek MF DNES obsahuje řadu nepřesností a nesprávných údajů a navozuje 
dojem, že skládka vypouští skládkové vody. Záměrně či z neznalosti uvádí nesmysly 
o tom, že se na skládce ukládají nebezpečné odpady, výluhy z nich se dostávají do 
jímky a při nezákonném vypouštění pak do toku a ohrožují tak naše obyvatele těžkou 
újmou na zdraví. Paní redaktorka použila mylné informace, které poškodily naši 
společnost a budeme žádat nápravu a dementování těchto informací na hlavní 
straně MF DNES. To, že se na skládce ukládají pouze odpady v souladu 
s provozním řádem vyplývá také z dílčího protokolu o průběhu kontroly ČIŽP ze dne 
21 .9.2011 

2. Souhlasím s tvrzením Ing. Gabryše, že jímka skládkových vod nemohla být 
vypouštěna , ani 11 .1.2011 vypuštěna . Prověřil jsem totiž evidenci v provozním 
deníku ve dnech 10.1.-13.1.2011 (fotografie o údajném vypouštění jsou datovány 
11 .1.2011) a potvrzuji údaje o výšce vody, uvedené Ing. Gabryšem. Vzhledem ke 
skutečnosti , že záznam o výšce vody se v provozním deníku uvádí každý den a 
zpětně jej nelze měnit , považuji za prokázané, že jímka vypouštěna nebyla. Pokud by 
se tak stalo, jistě by se to projevilo jak v kontrolních vrtech , tak ve vodním toku. A to 
se nestalo - viz monitoring vod . Nelze tedy než konstatovat, že pořízené fotografie 
byly pokusem cílený útok na společnost s úmyslem společnost poškodit. 

3. Na základě mně uloženého úkolu zvýšit kontrolu provozu skládky, jsem v poslední 
době provedl následující kontroly : 
- úterý 2.9. 2011 v 9,30 hod 
- pátek 5.9. 201 1 v 10,30 hod 
- středa 13 .. 9. 2011 v 17 hod 
- sobota 17.9. 2011 v 10 hod 
- čtvrtek 22.9.2011 v 18,00 hod 
- sobota 24.9.2011 - v 11 ,00 hod 
- čtvrtek 29.9. 2011 v 17,00 hod 
- sobota 1.10.2011 v 9.30 hod 
- čtvrtek 6.10.2011 v 18,30 hod 
Ze všech návštěv mám zápisy, které mohu p ředložit i s poznámkami a naměřeným i 
hodnotami vody v jímce. Porovnal jsem údaje v provozním deníku - hlavně termíny 
monitoringu a odvozu vody z jímky do ČOV - vše je v pořádku. 



4. Pro další zvýšení kontrolní čínnosti na skládce navrhuji následující opatření : 

- jednatel města bude mít klíče od skládky 
- městská policíe společně s jednatelem za město bude provádět kontrolu v objektu 
mimo provozní dobu 
- městská policie bude kontrolovat zvenku areál skládky s cílem zamezit pohybu 
nežádoucích osob 
- do skládky cizí osoby evidentně vnikají - svědčí o tom neustále se objevující díry 
v plotě . Je třeba pohyb těchto osob minimalizovat a plot neustále opravovat. 

bude stanovena provozní doba, která přesně vymezí práva a povinnosti 
pověřených osob, zejména u obsluhy váhy a na provozu skládky, kde se budou 
bedlivě zapisovat údaje v provozním deníku 

K dořešení tiskových výstupů a pravdivému informování veřejnosti navrhuji : 
- oslovit MF DNES, aby dementovala nepřesné dezinformace o činnosti na skládce a 
vše uvedla na správnou míru 
- na webu města a především ve zpravodaji celou situaci občanům jasně vysvětlit 

Závěrem konstatuji , že je naším úkolem zabezpečit provoz skládky tak, aby byly 
minimalizovány dopady jejího provozu na životní prostředí a to plně v souladu 
s integrovaným povolením. Podtrhuji také ekonomický význam skládky pro město , 
kdy za měsíce 1-8/2011 bylo městu na poplatcích odvedeno 2,594.960,- Kč 

I~ 
Petr Kosecek 
jednatel 


