
Provozní řád zařízení ke sběru a úpravě odpadů                                 

1 
 

                                                                                                                                                                                    
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
Zařízení ke sběru a úpravě odpadů 

Sběrný dvůr  
v Rožnově pod Radhoštěm  

 
CZZ00774 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provozovatel:  Ing. Jan Panc 
   Julia Fučíka 930 
   756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
   IČO: 623 13 932 

 

Zpracoval:  Bc. Ladislava Štěpaníková 
   Sladské 815, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
   tel. 739 588 956, stepanikova.ladka@seznam.cz  

 

Schválil:   Ing. Jan Panc 
 

Datum vydání: prosinec 2022 

 

Schválení krajským úřadem: 

 
 
 
 

mailto:stepanikova.ladka@seznam.cz


Provozní řád zařízení ke sběru a úpravě odpadů                                 

2 
 

OBSAH: 
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 
1.1.  Název zařízení 
1.2.  Identifikační údaje provozovatele zařízení 
1.3        Identifikační údaje vlastníka zařízení 
1.4        Vedoucí pracovníci zařízení 
1.5.  Významná telefonní čísla  
1.6.  Adresy sídel příslušných kontrolních orgánů  
1.7.  Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno 
1.8.        Údaje o posledním rozhodnutí podle stavebního zákona vztahujícím se k zařízení 
1.9.  Kapacitní údaje zařízení 
1.10.  Údaje o časovém omezení platnosti provozního řádu 
 
2. CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ 
2.1        Typ zařízení - název technologie/činnost 
2.2       Způsob nakládání s odpady v zařízení 
2.3       Seznam druhů odpadu zahrnující katalogové číslo a název podle Katalogu odpadů a kategorii  
             odpadu, pro něž je zařízení určeno, přiřazených k jednotlivým činnostem 
2.4       Účel, k němuž je zařízení určeno 
2.5       Údaj o tom, zda v zařízení dochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností 
2.6       Vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení a nejedná se o odpady 
 
3. POPIS ZAŘÍZENÍ 
3.1 Popis technického a technologického vybavení zařízení, soustřeďovací a manipulační  
              prostředky 
3.2  Popis zařízení pro přejímku odpadů, zařízení na určování hmotnosti 
3.3 Situační nákres provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických pro 

provoz zařízení 
 
4. TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
4.1 Povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení 
4.2 Postup při přejímce odpadu  
4.3 Popis způsobu vedení provozního deníku, nastavení odpovědnosti za vedení jednotlivých  
               záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány 
4.4 Nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů v zařízení 
 
5. MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ  
 
6.  ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 
 
7. ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ    
 
8. OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE 
8.1. Způsob zajištění minimalizace vlivů zařízení na okolní prostředí a zdraví lidí   
8.2. Způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady 
8.3.        Opatření pro případ havárie 
8.4. Opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení 
 
9. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ 
  
 



Provozní řád zařízení ke sběru a úpravě odpadů                                 

3 
 

10. PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU, VYUŽITÍ, NEBO ODSTRANĚNÍ ODPADU 
10.1       Kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení 
10.2      Popis využitelných materiálů nebo energie získávaných v zařízení z odpadů a jejich množství 

ve   vztahu k přijímaným odpadům 
10.3    Údaje o energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných 

odpadů 
10.4    Výčet odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné 

vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení 
10.5     Údaje o hmotnostním podílu odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku 

emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných 
odpadů 

 
11. PŘÍLOHY 
č.1         Výpis z obchodního rejstříku  
č.2         Situační nákres provozovny 
č.3         Označení zařízení na leteckém snímku 
č.4         Informační tabule 
č.5         Základní popis odpadu 
č.6         Prohlášení o seznámení s provozním řádem 
č.7         Návrh provozního deníku zařízení 
č.8         Pokyny pro laickou první pomoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provozní řád zařízení ke sběru a úpravě odpadů                                 

4 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

 
1.1. Název zařízení 
 
Zařízení ke sběru a úpravě odpadů Sběrný dvůr v Rožnově pod Radhoštěm 
 
1.2. Identifikační údaje provozovatele zařízení 
 
Obchodní jméno: Ing. Jan Panc 
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
Adresa sídlo: Julia Fučíka 930, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 623 13 932  
telefon: 603 265 632 
 
Veřejný výpis z registru ekonomických subjektů v příloze č. 1. 

1.3. Identifikační údaje vlastníka zařízení (stavební objekty, pozemky) 
 
Město Rožnov pod Radhoštěm 
Masarykovo nám. 128 
756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 003 04 271 
 
Vedoucí pracovník zařízení 

  

Jméno Funkce Telefon 

Ing. Jan Panc Vedoucí provozu 603 265 632 

Blažena Krištofová 
Zástupce vedoucího 

provozu 
776 407 000 

 
1.4. Významná telefonní čísla 
 

hasiči 150 

lékařská záchranná služba 155 

policie 158 

integrovaný záchranný systém 112 
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1.6.  Adresy sídel příslušných kontrolních orgánů 
 

Telefonní seznam pro mimořádné události a údaje o sídlech dohlížecích orgánů: 

Subjekt Adresa Telefon 

1. Česká inspekce životního prostředí, 
 
 
 
Oddělní odpadového hospodářství 
  

ČIŽP Brno 
Pobočka Zlín, třída Tomáše Bati 
3792, 760 01 Zlín 
havárie 
 
 

545 121 359 
 

731 405 100 
577 121 359 

2. Krajský úřad Zlínského kraje, 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

Krajský úřad Zlínského kraje, 
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

577 043 383 
577 043 363 

3. Městský úřad Rožnov pod 
Radhoštěm, 
Odbor životního prostředí a 
výstavby - odpadové hospodářství 

Letenská 1918,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 
 

571 661 285 
739 503 667 

4. Orgán ochrany veřejného zdraví 

Krajská hygienická stanice 
Zlínského kraje, 
Územní pracoviště Vsetín  
4. května 287, 755 01 Vsetín 

571 498 011 
571 498 001 

 
1.7.  Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno 
 
Adresa Sběrného Dvora: ul. Zuberská, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Zařízení je umístěno na pozemcích parc. č. 3756/15, 3761/10, 3762 a 6304 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm pozemky jsou vedeny druhem pozemku jako manipulační plocha - ostatní plocha a silnice 
- ostatní plocha. 
 
Situační nákres provozovny je uveden v příloze č. 2. 

 
1.8.  Údaje o posledním rozhodnutí podle stavebního zákona vztahujícím se k zařízení 
 
Stavba sběrného dvora byla povolena rozhodnutím ze dne 29.10.2015 pod č.j. MěÚ-RpR/39817/2015 
vydané MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 
 
1.9.  Kapacitní údaje zařízení 
 
Roční kapacita zařízení 4 620 t/rok 
Roční zpracovatelská kapacita zařízení činnosti 
3.3.0 

4 620 t/rok 

Roční zpracovatelská kapacita zařízení činnosti 
3.4.0 

4 620 t/rok 

Roční zpracovatelská kapacita zařízení činnosti 
11.1.0 

4 620 t/rok 

Denní zpracovatelská kapacita 50 t/den 
Maximální okamžitá kapacita zařízení 500 t 
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1.10.  Časové omezení platnosti provozního řádu  

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se povolení provozu zařízení vydává na dobu 
neurčitou, nejdéle na dobu 6 let. Provozovatel zařízení je povinen provést revizi povolení provozu 
zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu 
zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí 
právní moci povolení provozu zařízení, jeho poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední 
zprávy o revizi a to dle § 23 odst. 1 zákona. 
 
V tomto případě jde o stávající zařízení, které bylo povoleno rozhodnutím č. 171 Krajského úřadu 
Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: KÚZL 48678/2020 ze dne 
17.8.2020 a zařízení bylo přiděleno IČZ: CZZ00774. Jedná se prodloužení povolení stávajícího zařízení 
dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
Platnost provozního řádu je dána rozhodnutím správního orgánu, který rovněž stanoví podmínky 
platnosti.  
Provozní řád slouží k zabezpečení řádného provozu zařízení, k ochraně zdraví osob jakož i k ochraně 
životního prostředí.  
Za dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel.  
V případě jakýchkoliv změn, např. změna organizace zařízení, nutnost rozšíření seznamu druhů 
odpadů, s nimiž je nakládáno, změna legislativních předpisů apod., musí být provozní řád doplněn, 
resp. přepracován v takovém rozsahu, aby odpovídal konkrétním podmínkám. Každá změna 
provozního řádu musí projít schválením krajského úřadu, věcně příslušného odboru.  
 
2. CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ 
 
Jedná se o stacionární zařízení ke sběru a úpravě (třídění, lisování) odpadů od občanů města a obcí a 
dále od fyzických osob podnikajících a právnických osob.  
Zařízení je tvořeno zpevněnými plochami a provozními budovami (haly, sklady, kancelář, sociální 
zázemí), mostovou váhou a plošinovou váhou, vysokozdvižným motorovým vozíkem a paletovacím 
vozíkem. Areál sběrného dvora je oplocen. 
Provozní řád zařízení je zpracován v souladu s uvedeným zákonem a vyhláškami: 

 
- Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
 
2.1.  Typ zařízení - název technologie/ činnosti 
 
Jedná se o mechanickou úpravu technologií: 
- Lisování papíru (činnost 3.3.0), Třídění a dotřídění odpadů (činnost 3.4.0)  
Jedná se také o Sběr odpadů (činnost 11.1.0) 
 
2.2.  Způsob nakládání s odpady v zařízení 
 
Podle katalogu činností uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 
činnost 3.3.0 balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na základě 
povolení - R12a 
činnost 3.4.0 třídění, dotřídění odpadu - R12a 
činnost 11.1.0 sběr odpadu, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o 
výrobcích s ukončenou životností 
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2.3.  Seznam druhů odpadů zahrnující katalogové číslo a název podle Katalogu odpadů a  
              kategorii odpadu, pro něž je zařízení určeno, přiřazených k jednotlivým činnostem 
 
Do zařízení mohou být přijímány pouze odpady, které jsou povoleny tímto provozním řádem. 
Jedná se o běžné zařízení určené ke sběru nebo k úpravě odpadů, kdy je prováděno dle potřeby 
jejich lisování nebo třídění a je zajištěno jejich materiálové využití.  
ODPADY VSTUPUJÍCÍ DO ZAŘÍZENÍ 

Kat. číslo Název druhu odpadu Kategorie Činnost Kat. číslo 
vystupující  

08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická   
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 11.1.0  

13 02 08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 11.1.0  
13 08 02*  Jiné emulze N 11.1.0  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 3.3.0  19 12 01 
   11.1.0 15 01 01 
15 01 02  Plastové obaly polystyren O 11.1.0  
15 01 03  Dřevěné obaly O 11.1.0  
15 01 06  Směsné obaly O 11.1.0  
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 11.1.0   

15 02 02*  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 11.1.0  

16 01 03  Pneumatiky O 11.1.0  
16 01 07*  Olejové filtry N 11.1.0  
16 01 13*  Brzdová kapalina N 11.1.0  
16 01 14*  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné 

látky 
N 11.1.0  

16 05 08*  Vyřazené organické chemikálie, které jsou  
nebo obsahují nebezpečné látky 

N 11.1.0  

17 01 01  Beton O 3.4.0  17 01 01 
19 12 02 

   11.1.0 17 01 01 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O 3.4.0 17 01 07 
19 12 02 

   11.1.0 17 01 07 
17 02 01  Dřevo O 3.4.0   19 12 02 

19 12 07 
   11.1.0 17 02 01 
17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet N 11.1.0  
17 06 05*  Stavební materiály obsahující azbest N 11.1.0  
18 01 01  Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 11.1.0  
20 01 01  Papír a lepenka O 3.3.0 19 12 01 
  O 11.1.0 20 01 01 
20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony O 3.3.0 19 12 01 01 
  O 11.1.0 20 01 01 01 
20 01 02  Sklo O 11.1.0  
20 01 13*  Rozpouštědla N 11.1.0  
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20 01 14*  Kyseliny N 11.1.0  
20 01 15*  Zásady N 11.1.0  
20 01 19*  Pesticidy N 11.1.0   
20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující  rtuť teploměry  N 11.1.0  
20 01 25  Jedlý olej a tuk O 11.1.0  
20 01 26*  Olej a tuk nevedený pod číslem 20 01 25 N 11.1.0  
20 01 27*  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky 
N 11.1.0  

20 01 32*  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 
20 01 31 

N 11.1.0  

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 11.1.0  
20 01 39 Plasty O 11.1.0  

 20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O   11.1.0  
 20 02 03    Jiný biologicky nerozložitelný odpad O   11.1.0  
 20 03 07 
 od firem 

 Objemný odpad O   11.1.0 
20 03 07 

20 03 07 
od občanů 

Objemný odpad O   3.4.0  19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04  
19 12 05 
19 12 07 

  O  11.1.0 20 03 07 
Pokud je původce odpadu kat. čísla 20 03 07 firma, je objemný odpad vytříděn v rámci provozu, tzn. 
vytřídění odpadů velkých rozměrů je zajištěno ve firmě(vytřídění kovů, plastů a dřeva velkých 
rozměrů). Při předání odpadu kat. č. 20 03 07 od firmy do sběrného dvora je to doloženo a popsáno 
v základním popisu odpadů.  
Pokud je původce odpadu kat. čísla 20 03 07 občan, předpokládá se, že  objemný odpad je vytříděn 
občany a vytříděné odpady jsou uloženy na místa odděleného soustřeďování  v obci. Při předání 
objemného odpadu do sběrného dvora je odpad velkých rozměrů, který občan nemá možnost 
vytřídit, vytříděn v rámci provozu sběrného dvora.  
 
ODPADY VYSTUPUJÍCÍ ZE ZAŘÍZENÍ 

Kat. číslo Název druhu odpadu Kategorie 
08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
N 

13 02 08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
13 08 02*  Jiné emulze N 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02  Plastové obaly polystyren O 
15 01 03  Dřevěné obaly O 
15 01 06  Směsné obaly O 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
N 

15 02 02*  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

16 01 03  Pneumatiky O 
16 01 07*  Olejové filtry N 
16 01 13*  Brzdová kapalina N 



Provozní řád zařízení ke sběru a úpravě odpadů                                 

9 
 

16 01 14*  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 
16 05 08*  Vyřazené organické chemikálie, které jsou  nebo obsahují nebezpečné látky N 
17 01 01  Beton O 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 01  Dřevo O 
17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 06 05*  Stavební materiály obsahující azbest N 
18 01 01  Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 
20 01 01  Papír a lepenka O 
20 01 02  Sklo O 
20 01 13*  Rozpouštědla N 
20 01 14*  Kyseliny N 
20 01 15*  Zásady N 
20 01 19*  Pesticidy N 
20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující  rtuť teploměry  N 
20 01 25  Jedlý olej a tuk O 
20 01 26*  Olej a tuk nevedený pod číslem 20 01 25 N 
20 01 27*  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 
20 01 32*  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 
20 01 39 Plasty O 
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 03   Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
20 03 07  Objemný odpad O 
19 12 01 Papír a lepenka O 
19 12 01 01 Kompozitní a nápojové kartony O 
19 12 02 Železné kovy O 
19 12 03 Neželezné kovy O 
19 12 03 01 Měď, bronz, mosaz O 
19 12 03 02 Hliník O 
19 12 03 03 Olovo O 
19 12 03 04 Zinek O 
19 12 03 06 Cín O 
19 12 04 Plasty a kaučuk O 
19 12 05 Sklo O 
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 O 
20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony O 
20 03 07 Objemný odpad O 
 
V rámci manipulace s odpadem překládání do shromažďovacích prostředků je odpad dotřiďován. 
Jedná se zejména o třídění objemného odpadu, kdy jsou vytříděny využitelné složky - plast, papír, 
sklo, dřevo a kovy, tak aby mohly být předány především k materiálovému využití popř. 
energetickému využití. 
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ODPADY Z VLASTNÍ ČINNOSTI VYSTUPUJÍCÍ ZE ZAŘÍZENÍ 
 

Kat. číslo Název druhu odpadu Kategorie 
20 01 01  Papír a lepenka O 
20 01 02  Sklo O 
20 01 39 Plasty O 
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01  Směsný komunální odpad O 
 
Výše jsou uvedené odpady, které mohou vzniknout samotným provozem sběrného dvora a jejich 
vytříděním na provozu. 
 
2.4.  Účel, k němuž je zařízení určeno 
 
Jedná se o stacionární zařízení ke sběru a úpravě (třídění, lisování) odpadů od občanů města a obcí a 
dále od fyzických osob podnikajících a právnických osob.  
Základními principy činnosti jsou sběr, soustřeďování, třídění a mechanická úprava fyzikálními 
metodami (lisování). 
Účelem provozu zařízení je využití recyklovatelné materiálové složky odpadů s cílem materiálového 
využívání těchto odpadů. 
 
2.5.  Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností 
 
Zařízení je veřejným místem zpětného odběru pro: 
- Elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem jím podobná 
- Baterie  
- Světelná zařízení (zářivky, výbojky a světelná tělesa) 
V zařízení dochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností.  
Sběrný dvůr v Rožnově pod Radhoštěm má smlouvu o zřízení místa zpětného odběru se společností 
ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP. 
 
2.6.  Vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení, a nejedná se o odpady 
 
Do zařízení vstupují pouze média potřebná pro obsluhu a strojní údržbu, jako jsou technické plyny, 
pohonné hmoty, různé oleje, mazadla, barvy, hutní materiál pro údržbu strojů a náhradní díly. 
 
3. STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 
 
3.1 Popis technického a technologického vybavení zařízení 
 
Sběr, úprava a skladování odpadů 
Sběr a úprava odpadů se realizuje na manipulační ploše nebo v  halách sběrného dvora.  
Objekt sběrného dvora využívá pro soustřeďování odpadů kategorie „O“ halu o zastavěné ploše 108 
m2 a zpevněnou plochu v areálu. Pro tyto účely jsou na ploše rozmístěny kontejnery pro jednotlivé 
druhy odpadů. Vnitřní osvětlení je zajištěno zářivkami. Venkovní osvětlení sběrny je zajištěno 7 ks 
stožárových svítidel. Pro odpady kategorie „N“ slouží 2 Ekosklady opatřené těsnou záchytnou vanou, 
dále zastřešený VO kontejner na shromažďování odpadu 17 06 05.  
 
Přejímka odpadů je provedena dle kapitoly 4.1 provozního řádu. Odpady jsou zváženy na váze, 
vizuálně zkontrolovány a následně uloženy na příslušná shromažďovací místa viz. kapitola 4.4 
provozního řádu. K manipulaci s odpadem slouží vysokozdvižný motorový vozík a paletový vozík. 
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Areál sběrného dvora je oplocen, venkovní zpevněná manipulační plocha je z betonových panelů a 
asfaltu. 
 
Úprava odpadů 
Zpracování, úprava a předúprava odpadů se provádí na venkovní ploše zařízení nebo v halách. Jedná 
se o lisování a třídění odpadů. 
Takto upravený odpad se následně ukládá do příslušných shromažďovacích prostředků. Po naplnění 
shromažďovacího prostředku a dle ekonomické výhodnosti je tento předán k dalšímu využití 
oprávněné osobě.                  
Pokud není úprava možná, je tento odpad rovnou (bez úpravy) předáván k využití či odstranění 
oprávněné osobě.  
 
Mechanická úprava - lisování: činnost 3.3.0 
je prováděna lisovacím strojem na papír 
Třídění, dotřídění odpadu: činnost 3.4.0 
činnost vykonávána ručně nebo pomocí manipulační techniky 
 Sběr odpadů: činnost 11.1.0 
 
3.2 Popis zařízení určených pro přejímku odpadů, zařízení na určování hmotnosti 
  
Do sběrného dvora jsou zákazníky dováženy nebo donášeny odpady, které jsou odděleně umisťovány 
do shromažďovacích prostředků. Při převzetí odpadu je tento zvážen na váze. V rámci této 
manipulace jsou odpady dotříděny popřípadě rozebrány, tak aby moly být dále předány k dalšímu 
využití. Roztříděné odpady jsou shromažďovány v následujících typech shromažďovacích prostředků. 
Shromažďovací prostředky určené ke shromažďování jednotlivých typů a druhů odpadů jsou řádně 
označeny. U shromažďovacích prostředků určených ke shromažďování jednotlivých typů 
nebezpečných odpadů jsou v místě shromažďování vyvěšeny identifikační listy nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky určené ke shromažďování nebezpečných odpadů jsou buď 
dvouplášťové, nebo umístěny v záchytných vanách. Vždy jsou situovány ve skladu NO, vyjma 
stavebních odpadů s obsahem azbestu, který je shromažďován v uzavřeném kontejneru na ploše 
dvora - Winkontejner. 
 
Ostatní objekty a zařízení: 
• Provozní objekt pro obsluhu 

• Kancelář - příjem, vážení a vedení evidence odpadů 

• Denní místnost, šatna, sprchy a WC 

• Hala - lisování a skladování papíru  

• Hala - parkování vysokozdvižného vozíku, vylisovaného papíru a nářadí 

• Hala - skladování elektrospotřebičů a nářadí 

• Zastřešená plocha a nájezdová rampa - umístění VO kontejnerů 

• Betonové boxy - uskladnění polystyrénu a krátkodobé odložení odpadů na dotřídění 

• Ekosklady - 2ks - uskladnění nebezpečných odpadů 

• Velkoobjemové kontejnery - 20 ks 

• Wintejnery - 2ks 
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• Plastový kontejner žlutý 1100 l - 6ks /plasty/ 

• Plastový kontejner zelený 1100 l - 3ks /sklo/ 

• Plastový kontejner černý 1100 l - 1ks /Tetra Pak obaly/ 

• Sběrné boxy na zářivky 2 ks  

• Lis na papír 1ks 

• Vysokozdvižný vozík 1ks 

• Ruční paletovací vozík 1ks 

• Váhy 

Mostní elektronická váha 
Plošinová váha na NO 

 
3.3 Situační nákres zařízení provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických   
               pro provoz zařízení 
 
Schéma vnitřního uspořádání zařízení je uveden v příloze č. 2. 

4. TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
 
4.1         Povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízeních 
 
Při převzetí odpadu, s výjimkou odpadu, jehož vlastníkem byl už před převzetím, je povinností 
provozovatele, obsluhy: 

- Zaznamenat údaje o odpadu a předávající osobě a provozovně nebo zařízení určeném 
pro nakládání s odpady, ze kterých je odpad předáván tak, aby mohla být vedena 
průběžná evidence odpadu a prováděno ohlášení 

- Odpad zvážit a provést jeho vizuální kontrolu 
- Ověřit zařazení odpadu podle druhu a kategorie, s výjimkou převzetí od nepodnikající 

fyzické osoby 
- Zařadit odpad podle druhu a kategorie, v případě, že ho přebírá od nepodnikající fyzické 

osoby 
- V případě, že není k převzetí daného druhu nebo kategorie odpadu oprávněn, odmítnout 

převzetí odpadu do zařízení 
 
Dále jsou v  souladu s § 17 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanoveny povinnosti provozovatele:        
- Předat s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpad obchodníkovi 
s odpady nebo dalšímu provozovateli zařízení vždy s údaji o zařízení, že kterého odpady předává, a  
s údaji nezbytnými k posouzení, zda smí být odpad do zařízení přijat nebo zda smí obchodník  
s odpady takový odpad převzít. 
- Oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému krajskému úřadu a krajské hygienické stanici 
nepříznivé vlivy nakládání s odpadem na zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu s vlivy 
popsanými v provozním řádu zařízení nebo vlivy, které překračují limity znečišťování stanovené 
jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí, a oznámit opatření přijatá 
k zamezení těchto nepříznivých vlivů. 
 
Povinnost obsluhy zařízení: 
 Dodržovat schválený provozní řád a prokazatelně se s ním seznámit 
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 Vést provozní deník zařízení a evidenci odpadů dle bodu 7. a 10. provozního řádu 
 Při provozu zařízení je vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k jeho obsluze 
 Kontrolovat nakládání, vykládání a uložení odpadů v zařízení a označení shromažďovacích nádob, 

prostředků a míst shromažďování odpadů 
 Provozovat zařízení tak, aby při příjmu, výdeji a manipulaci s odpadem nedocházelo ke 

znečišťování jeho okolí sbíranými nebo vykupovanými odpady 
 Zařízení udržovat v řádném stavu, provádět pravidelné prohlídky a opravy dle dokumentace 

výrobce 
 Předávat provozovateli zařízení informace o stavu strojního zařízení, potřebách a zjištěných 

nedostatcích 
 Včasně zajišťovat odstranění zjištěných nedostatků, bezodkladně zajišťovat opravy zařízení 
 Kontrolovat stav shromažďovacích prostředků, provádět jejich pravidelné čištění a jejich včasnou 

opravou předcházet vzniku havárií 
 Dbát zásad bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany 
 V případě havárie postupovat dle schváleného „Havarijního plánu“ společnosti 
 Udržovat čistotu a pořádek v celém prostoru sběrny 
 Spolupracovat s kontrolními orgány 
 Používat ochranné osobní pracovní prostředky (OOPP) 

 
4.2 Postup při přejímce odpadu - popis administrativního postupu a praktického kontroly   
               kvality odpadu, které zahrnují alespoň zjištění hmotnosti odpadu, provedení vizuální  
               kontroly, provedení zápisu údajů a odpadech a o osobě předávající odpad, vystavení  
               příslušných dokumentů 
 
Přijetí odpadů do zařízení je prováděno přímo v zařízení od dodavatele odpadu. Odpad přejímá 
odpovědný pracovník zařízení. Přijatý odpad je pracovníkem sběrny zvážen, roztříděn na jednotlivé 
druhy dle Katalogu odpadů a umístěn na místa k tomu určené kapitola č. 4.4 provozního řádu. 
 
Při dodávce odpadů do zařízení provede pověřený pracovník zařízení následující činnosti:  
 vizuální kontrolu odpadu 
 namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem 

odpadu 
 zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky a totožnosti 

dodavatele odpadu. Údaje se ručně vypíší do Potvrzení o převzetí odpadu do zařízení. Původce 
odpadu obdrží originál tohoto písemného potvrzení, kopie následně slouží jako podklad pro zápis 
do průběžné evidence odpadů. 

 
Základní popis odpadu: 
V souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, přílohy č. 12 je dodavatel odpadu povinen v případě jednorázové 
nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce předložit pověřenému pracovníkovi zařízení 
následující písemné informace k odpadu. 
 
 Vzor základního popisu odpadu je uveden v příloze č. 5. 
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4.3 Popis způsobu vedení provozního deníku, nastavení odpovědnosti za vedení jednotlivých  
               záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenány 
 
Do deníku se zapisují skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení. 
Součástí provozního deníku jsou: 
- záznamy o provozu 
- záznamy o množství přijatých odpadů (množství, odpad) 
- záznamy o monitorování provozu 
- záznamy o provedených školeních, kontrolách, nápravných opatření 
- záznamy o zvláštních událostech, poruchy, závady a nápravná opatření 
 
Návrh provozního deníku je uveden v příloze č. 7. 
 
Vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je stanoven samostatný formulář 
pro vedení průběžné evidence a to přílohou č. 14. Formulář je nastaven pro zaznamenávání údajů 
vyžadovaných zákonem. 
 
Odpovědnost v zajištění provozu zařízení 
Za provoz zařízení odpovídá:         Ing. Jan Panc - vedoucí provozu  
                                                                                      Blažena Krištofová - zástupce vedoucího provozu
  
Zařízení je zajištěno kamerovým systémem. 
Instalovaným kamerovým systémem je sledován prostor zařízení, kamery zabírají prostor vstupu do 
zařízení, místo, kde je umístěna váha, která je používaná při přejímce odpadů do zařízení, a místo, 
kde jsou v zařízení soustřeďovány převzaté odpady. 
 
4.4 Nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů v  
              zařízení 
 
 pracovník dbá, aby veškeré kontejnery a skladová místa byly řádně označeny příslušnými 

katalogovými čísly, názvem odpadu a identifikačními listy  
 ručně nebo za pomoci manipulačního prostředku překládá třídí, lisuje odpady za účelem 

optimalizace využití skladovací plochy a připraví odpad k předání další oprávněné osobě 
 při nerozhodnosti pracovníka o zařazení odpadu informuje svého nadřízeného, který odpad 

zařadí 
 při manipulaci s odpady vždy používá prostředky sběrného dvoru a  vybavení obsluhy ochrannými 

pracovními prostředky 
 
Odpady jsou předávány oprávněným organizacím na základě uzavřené smlouvy, nebo písemné 
objednávky. 
 
5. MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ  
 
Obecně je při provozu sběrného dvora kontrolován technický stav všech zařízení a shromažďovacích 
nádob, čistota v zařízení a okolí, především s ohledem na možnost úletů lehčích frakcí odpadu. 
Závady a nedostatky jsou neprodleně odstraňovány. Ve sběrném dvoře je pravidelně kontrolován 
technický stav zařízení nádob na odpad.  
 
Dopravní a manipulační technika používána ve sběrném dvoře, bude v rámci pravidelné údržby 
revidována. Na základě provedených revizí budou vzniklé závady odstraněny a následně budou 
přijeta další nezbytná opatření.  
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6.  ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 
 
Provozní doba zařízení:    
Po - So: 8 - 17 hod. 
Provoz zajišťuje vedoucí provozu a min. dva provozní manipulační pracovníci.  
Na provozovně je k dispozici živnostenský list provozovatele, provozní řád zařízení, souhlas 
k provozování zařízení, provozní deník. 
 
Zařízení je označeno informační tabulí.  
Vstup případně vjezd do objektu je povolen pouze se svolením provozovatele - vedoucího pracovníka  
zařízení.   
 
Plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení 

 

Obsluha zařízení a pracovníci fyzicky nakládající s odpady budou pravidelně proškolování 
v následujících oblastech: 

 provozní řád zařízení 
 nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ručně nebo za pomoci 

manipulačního prostředku překládá a třídí odpady za účelem optimalizace využití skladovací 
plochy, připraví odpad k předání další oprávněné osobě 

 povinnosti vyplývající z ustanovení vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady 
 bezpečnost práce a první pomoc - odborně způsobilou osobou v BOZP  
 požární ochrana. 
 
7. ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ    
 
Provozovatel zařízení je povinen vést průběžnou evidenci. Průběžnou evidenci vede samostatně za 
každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady.  
Průběžná evidence je vedena v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, příloha č. 13 a dále vždy obsahuje: 
- datum a číslo zápisu do evidence 
- jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence 
 
Při vedení evidence a ohlašování se pro označení provozovny původce odpadů využívá identifikační 
číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační 
číslo provozovny, používá se k identifikaci interní číslo provozovny, které si provozovatel zvolí sám, 
nebo číslo ORP podle místa vzniku odpadu. 
 
Provozovatel zařízení je povinen zaslat do 28. února následujícího kalendářního roku hlášení 
souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. 
Provozovatel zařízení je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu 
do evidence. 
 
8. OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE 
 
8.1         Způsob zajištění minimalizace vlivů zařízení na okolní prostředí a zdraví lidí 
 
Provoz zařízení se nachází v uzavřeném oploceném areálu a jsou zde využívány stávající objekty hal, 
dílen se sociálním zázemím, kanceláří a zpevněné plochy na nádvoří společného dvora. Provoz 
zařízení je zde stávající, proto nedojde k žádnému navýšení vlivů na okolní prostředí. 
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V zařízení mohou nastat následující havarijní stavy: 
- únik závadných látek z dopravní a manipulační techniky 
- požár 
 
8.2        Způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady 
 
Umístění provozovny je ve stávajících objektech a na zpevněných plochách provozovny, k úniku 
závadných látek může dojít při využívání strojové dopravní a manipulační techniky nebo při rozebírání 
odpadů. 
U strojového zařízení je zajišťován pravidelný servis. U rozebírání odpadů, u kterých může dojít 
k úniku je pouze na určených vymezených místech, které jsou zajištěny proti úniku závadných látek 
plechovými vanami. 
Ekosklady pro nebezpečné odpady jsou vybaveny záchytnými vanami. V případě úniku kapalných 
látek mimo sklad nebo do půdy se používá havarijní souprava Reopack a každý únik musí být 
zaznamenán do provozního deníku. 
 
8.3        Opatření pro případ havárie 
 
Bezprostřední odstraňování příčin ropné havárie a její zneškodňování   
Osoby, které únik závadných látek na zařízení zpozorovaly, provedou neprodleně první zásah, který 
směřuje k zajištění požární bezpečnosti, tj. k vyloučení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu, použití 
hasicích přístrojů okolo zasaženého místa, vypnutí el. proudu a zabránění dalšího úniku závadných 
látek na nezabezpečenou plochu, popř. do podloží. 
Jsou zejména povinni: 

 Dle svých možností okamžitě zastavit a odstranit příčinu havárie   
 Na dostupných místech provést provizorní opatření (zachycovat vytékající kapalinu do 

záchytných nádob apod.) 
 Provést první sanaci závadných látek pomocí sorpčního materiálu   
 Učinit opatření k omezení škodlivých následků, zejména zamezit vniknutí závadných látek do 

kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. 
 Nahlásit tento stav osobě určené k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu, která 

v případě, že se jedná o únik, který nelze odstranit havarijními prostředky, vyrozumí orgány 
státní správy dle seznamu v Ohlašovací povinnosti, kteří vydají další pokyny. 

 Souběžně je nutné zabránit roztékání kapaliny hrázkováním území směrem k toku, příp. 
utěsnění kanalizační vpusti zajišťující odtok do vodoteče speciálním uzávěrem - rychlo-
ucpávkou.  

Osoby určené k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu jsou povinny na výzvu příslušných 
orgánů státní správy, při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito 
orgány spolupracovat. Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout 
ČIŽP a HZS všechny potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádají. 
Odstraňování následků ropné havárie 
Osoba určená k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu zajišťuje ve spolupráci s příslušným 
vodoprávním úřadem: 

 Kontrolu provedených opatření k omezení vzniku ropných produktů 
 Vyhotovení záznamu o havarijním úniku závadných látek 
 Odebrání vzorků vody a zeminy u místa havárie 
 Pořízení situačního nákresu s vyznačením zasaženého území 
 Organizování sanačních prací 
 Průběžnou kontrolu kvality povrchových a podzemních vod 
 Odstraňování následků havárie - např. odstraňování odpadů, které vzniknou při 

zneškodňování havárie, vyčištění kanalizací, odstranění znečištěných sedimentů z koryta 
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vodního toku, odstranění závadných látek a zemin. Veškeré odpady vznikající v rámci 
odstranění následků havárie jsou předány ke zneškodnění oprávněné osobě dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech. 

Hlášení ropné havárie 
Ohlašovací povinnost pro případ zjištění vodohospodářské havárie má obsluha zařízení, která jako 
první zjistila únik závadných látek. Při vzniku nebo zjištění vodohospodářské havárie je nutné 
okamžitě nutné provést takové opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do povrchových nebo 
podzemních vod. Zároveň je třeba havárii ihned hlásit HZS (150) nebo Policii ČR (158), správci povodí, 
Krajskému úřadu Zlínského kraje a zaznamenána do provozního deníku.   
 
Požár 
V prostoru zpevněné manipulační plochy s umístěným zařízením není dovoleno pracovat s otevřeným 
ohněm. V případě požáru je povinností osoby, která první zpozorovala požár ohlásit neprodleně tuto 
skutečnost vedoucímu zařízení a dále: 
- ihned ohlásit požár na ohlašovnu Hasičského záchranného sboru 
-  zahájit likvidaci požáru přenosným hasicím přístrojem 
-  neprodleně provést evakuaci osob z ohrožených prostor 
-  vyčkat do příjezdu jednotky HZS mimo prostor ohrožený požárem 
 
Seznam technických prostředků a osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro případ  
havárie 
 Požárně technické vybavení objektu: - objekty v areálu sběrného dvoru jsou opatřeny  
                                                                       elektrickou požární signalizací 
                                                                     - zdroj požární vody - hydrant před areálem         
                                                                       sběrného dvoru 
                                                          - práškové hasicí přístroje s obsahem prášku  
                                                             6 kg (4 ks) - v provozním objektu a v halách 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro případ havárie: 
 

Ochrana rukou Ochranné rukavice.   
Ochrana očí Bezpečnostní ochranné brýle   
Ochrana kůže Ochranný pracovní oděv, bezpečná pracovní obuv   

 
8.4        Opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady  
Po ukončení provozu zařízení dojde k vyklizení provozovny a předání všech odpadů k využití nebo ke 
zneškodnění oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále je toto opatření 
ošetřeno smluvně, provoz zařízení se nachází v pronajatých objektech. 
 
9. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ 
 
Bezpečnost provozu a ochrana zdraví při práci je zajištěna bezpodmínečným dodržováním příslušných 
norem a předpisů, se kterými provozovatel všechny pracovníky prokazatelně seznámil. Provozovatel 
zajišťuje odborná školení všech pracovníků sběrného dvora. 
V zařízení je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Při manipulaci s odpadem je 
zakázáno jíst a pít. Pro případ drobného poranění je zařízení v kanceláři obsluhy vybaveno 
lékárničkou. 
Zásady první pomoci při úrazech: 
• nepodlehnout panice 

• zjistit, co ohrožuje zraněného na životě 
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• odstranit příčinu, která způsobila poranění a dopravit raněného mimo dosah působení 
škodlivin 

• zhodnotit stav zraněného, zajistit mu životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, 
vědomí) 

• uložit zraněného do stabilizované polohy a přivolat odbornou pomoc 

• postupovat dle pokynů zásad uvedených na identifikačních listech nebezpečných odpadů 

               Pokyny při poskytování první pomoci:                        
a) Při zasažení očí jakoukoliv chemickou látkou: 
- ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i rozumným násilím),  
popř.  vyjmout kontaktní čočky, proud vody musí směřovat od vnitřního koutka oka k vnějšímu 
                             - výplach provádět nejméně 10 minut 
                             - zajistit lékařské ošetření 
b) Při požití olejů, emulzí: 
  - nevyvolávat zvraceni! 
- pokud postižený zvrací, dbát, aby nevdechl zvratky (protože i při vdechnutí těchto kapalin do 
dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic) 
- zajistit lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin 
(vzít s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky). 
c) Při požití rtuťnatých sloučenin: 
              -  vyvolat zvracení! (zejména po požití např. anorganických solí kovů) 
Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávat jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dát vypít asi 1-2 
dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, 
odpovídajícím asi 5 tabletám.     
 Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde  usnadní voda 
rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do 
zažívacího traktu. 
- do 5 minut podat 10-20 rozdrcených tablet aktivního uhlí rozmíchaných ve vodě - nezávisle na tom, 
zda se zvracení podařilo vyvolat 
  - zajistit lékařské ošetření 
d) Při zasažení žíravinami (akumulátorová kyselina = kyselina sírová): 
Při stavech ohrožující život nejdříve provádějte resuscitaci: 
Postižený nedýchá                     - okamžitě provádějte umělé dýchání 
Zástava srdce                              - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce 
Bezvědomí                                  - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku 
Při nadýchání:  
• Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravit postiženého na čerstvý vzduch. 

• Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. 

• Převléknout postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv.  

• Zajistit postiženého proti prochladnutí. 

• Zajistit lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. 

Při styku s kůží: 
• Ihned svléci potřísněné šatstvo. 

• Zasažená místa oplachovat proudem vody po dobu 10 – 30 minut. 

• Potom poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem. 
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• Poškozeného přikrýt, aby neprochladl. 

• Zajistit lékařské ošetření. 

• Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužívat neutralizační roztoky.                      

 Při zasažení očí: 
• Ihned vyplachovat oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba rozumným násilím), 
popř. vyjmout kontaktní čočky. Proud vody musí směřovat od vnitřního koutka oka k vnějšímu. 

• Výplach provádět 10 - 30 minut. 

• Zajistit co nejrychleji lékařské ošetření. K ošetření musí být odeslán každý i v případě malého 
zasažení. 

Při požití: 
• Nevyvolávat zvracení  - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu. 

• Okamžitě dát vypít 2 - 5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny. 

(Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a 
nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin - s každou minutou 
Prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje. Větší množství požité tekutiny není vhodné, 
protože by mohlo vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic. 
• K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě 
nechat postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. 

• Nepodávat aktivní uhlí! (Začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího 
traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek.) 

• Nepodávat žádné jídlo a zajistit co nejrychleji lékařské ošetření. 

e) Provozovatel zajišťuje pro obsluhu sběrného dvoru tyto OOPP: 
- montérky 
- obuv kožená šněrovací 
- ¾ prošívaný kabát  
- pětiprsté pracovní rukavice 
- pogumovaný plášť do deště 
- tričko 
- letní a zimní čepice 
 
10. PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU, VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ ODPADU 
 
10.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení 
 
Přijetí odpadů do zařízení je prováděno přímo v zařízení od dodavatele odpadu. Odpad přejímá 
odpovědný pracovník zařízení. Přijatý odpad je pracovníkem sběrny zvážen, roztříděn na jednotlivé 
druhy dle Katalogu odpadů a umístěn na místa k tomu určené.  
 
Při dodávce odpadů do zařízení provede pověřený pracovník zařízení následující činnosti:  
 vizuální kontrolu odpadu 
 namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem 

odpadu 
 zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky a totožnosti 

dodavatele odpadu. Údaje se ručně vypíší do Potvrzení o převzetí odpadu do zařízení. Původce 
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odpadu obdrží originál tohoto písemného potvrzení, kopie následně slouží jako podklad pro zápis 
do průběžné evidence odpadů. 

 
Dodavatel odpadu je povinen v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom 
kalendářním roce předložit pověřenému pracovníkovi zařízení následující písemné informace: 
 
Při každé změně surovin nebo technologie procesu, ve kterém odpad vzniká, a při dalších změnách, 
které mohou ovlivnit vlastnosti odpadu rozhodné pro přijetí odpadu do zařízení, je nezbytné předat 
nové údaje o odpadu podle bodu 1 písm. b) a c) přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, nebo v případě základního popisu údaje podle bodu 2 přílohy č. 
12. Výjimku představují změny, které ovlivňují pouze vlastnosti odpadu, které jsou sledovány jako 
kritické ukazatele, v takovém případě postačuji ověření kritických ukazatelů.  
 
10.2 Popis využitelných materiálů nebo energie získávaných v zařízení z odpadů a jejich  
               množství ve vztahu k přijímaným odpadům 
 
V zařízení nebudou využívány jiné suroviny nežli uvedené odpady dle kap. 2.3. 
Zařízení není zdrojem využitelných materiálů. 
 
10.3 Údaje o energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných 
odpadů 
 
Energetická náročnost zařízení:  
Elektrická energie potřebná pro provoz technických a technologických zařízení - lis na papír, el. ruční 
nářadí - do 50 k W 
Elektrická energie celkově 50 KW (osvětlení haly + strojní park) 

 
10.4 Výčet odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné  
               vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení 
 
Při provozu zařízení není předpoklad vzniku většího množství odpadů. Dopravní technika je 
servisována mimo zařízení (odborný servis). V zařízení mohou vznikat odpady z provozu zařízení 
(obsluha)a běžné údržby viz bod 2.3. 
Odpadní vody - zařízení je zdrojem pouze splaškových odpadních vod, které jsou zaústěny do 
kanalizace dešťových vpustí, které jsou napojeny do kanalizace průmyslového areálu - správce 
společnost Energoaqua a.s.  
Při provozu zařízení mohou vznikat emise tuhých látek - prach. Vlastnosti chemické prachu odpovídají 
vstupním materiálům (tj. inertní částice), fyzikální vlastnosti - prach o různé zrnitosti.  
 
Vzhledem k tomu, že negativní vlivy zařízení jsou pouze minimální, nemá společnost stanovenu 
žádnou povinnost měření (monitorování provozu). 
 
10.5 Údaje o hmotnostním podílu odpadů vystupujících se zařízení včetně hmotnostního toku  
               emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti  
               přijímaných odpadů  
 
Hmotnostní podíl odpadů vystupujících se zařízení se rovná hmotnosti přijímaných odpadů, po 
úpravě, třídění v zařízení se může se jednat o jiné katalogové číslo odpadů.  
Zařízení k využívání odpadů není zdrojem využitelných energií. 
Emise do ovzduší z mobilních zdrojů (vysokozdvižný vozík motorový, auta přivážející odpad do 
sběrny) Vytápění je zajištěno elektrickými přímotopy, nejedná se tedy o žádný zdroj emisí. 
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Odpadní vody jsou napojeny do kanalizace průmyslového areálu, což je zanedbatelné množství 
vzhledem k provozu průmyslového areálu. 
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2. 
 

 
 

 
 
 
Provozovatel zařízení je nájemcem předmětných pozemků, na které má uzavřené platné smlouvy o 
nájmu.  
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4. 
I N F O R M A Č N Í   T A B U L E 

Zařízení ke sběru a úpravě odpadů 
Sběrný dvůr  

v Rožnově pod Radhoštěm  
Ing. Jan Panc 

CZZ00774 
 
 

1. název zařízení 
Ing. Jan Panc  - Zařízení ke sběru a úpravě odpadů  
IČZ CZZ00774 
 
2. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být 
v zařízení sbírány, upravovány a skladovány. 
V zařízení jsou využívány tyto odpady:  

Kat. číslo Název druhu odpadu Kategorie 
08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická   rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
N 

13 02 08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
13 08 02*  Jiné emulze N 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02  Plastové obaly polystyren O 
15 01 03  Dřevěné obaly O 
15 01 06  Směsné obaly O 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
N 

15 02 02*  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

16 01 03  Pneumatiky O 
16 01 07*  Olejové filtry N 
16 01 13*  Brzdová kapalina N 
16 01 14*  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 
16 05 08*  Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 
N 

17 01 01  Beton O 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 01  Dřevo O 
17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 06 05*  Stavební materiály obsahující azbest N 
18 01 01  Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 
20 01 01  Papír a lepenka O 
20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony O 
20 01 02  Sklo O 
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20 01 13*  Rozpouštědla N 
20 01 14*  Kyseliny N 
20 01 15*  Zásady N 
20 01 19*  Pesticidy N 
20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující  rtuť teploměry  N 
20 01 25  Jedlý olej a tuk O 
20 01 26*  Olej a tuk nevedený pod číslem 20 01 25 N 
20 01 27*  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 
20 01 32*  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 
20 01 39 Plasty O 

 20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O 
 20 02 03    Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
 20 03 07   Objemný odpad O 

 
Jedná se o stacionární zařízení ke sběru a úpravě (třídění, lisování) odpadů od občanů města a obcí 
a dále od fyzických osob podnikajících a právnických osob.  
 
3. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou, včetně 
jména, příjmení a telefonní spojení oprávněné osoby oprávněné jednat jménem provozovatele 
 
Ing. Jan Panc 
IČ: 623 13 932 
Julia Fučíka 930, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Ing. Jan Panc, tel.:  603 265 632 
Blažena Krištofová, tel.: 776 407 000 
  
Provozní doba: PO-So: 8 - 17 hod. 
Dle telefonické či osobní domluvy 
 
4. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně 
telefonního spojení 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení technické 
ochrany prostředí a energetiky, tel.:  577 043 363 
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5. 
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6. 
PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S PROVOZNÍM ŘÁDEM 
 
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s celým zněním tohoto provozního řádu včetně příloh 
 
Datum  
 

Jméno a příjmení pracovníka Podpis pracovníka 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Provozovatel zařízení je povinen jako přebírající kovový odpad od původce odpadů, každoročně 
proškolit všechny pracovníky, kteří vykonávají obsluhu zařízení, pro získání potřebných znalostí, 
dovedností a postupů pro plnění povinností při přebírání odpadů, o tomto školení pořídit písemný 
záznam a tento záznam uchovávat po dobu 5 let od provedení školení.   
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7.  
Ing. Jan Panc 

Sběrný dvůr v Rožnov pod Radhoštěm,  IČO: 623 13 932 
 

Provozní deník zařízení ke sběru a úpravě odpadů 
 

Do deníku se zapisují skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení: 

- záznamy o provozu 
- záznamy o množství přijatých odpadů (množství, odpad - evidence odpadů) 
- záznamy o monitorování provozu 
- záznamy o provedených školeních, kontrolách, nápravných opatření 
- záznamy o zvláštních událostech, poruchy, závady a nápravná opatření 
 

Záznamy o školeních, poruchách, kontrolách, haváriích apod. 

Datum Popis události Provedl 
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8. 
 
POKYNY PRO LAICKOU PRVNÍ POMOC 
 
Když někdo náhle zkolaboval a zůstává bezvládně ležet 
Nejdříve voláme tísňovou linku 155, potom poskytujeme první pomoc 
 
Pokud postižený komunikuje, ponecháme jej v poloze, v jaké se nachází, případně jaká mu nejlépe 
vyhovuje (na boku, v polosedě apod.). Po celou dobu do příjezdu záchranné služby zůstáváme u 
postiženého a trvale monitorujeme jeho stav. 
 
Pokud nekomunikuje, ale s jistotou vidíme, že dýchá v normálním tempu (jako když spí), 
ponecháme jej v poloze, v jaké se nachází, až do příjezdu záchranné služby a NEPŘETRŽITĚ 
monitorujeme stav dýchání. 
 
Pokud nekomunikuje a nejsme si jisti, že dýchá, nebo dýchá divně (vidíme jen ojedinělé, lapavé 
nádechy, dýchá jako kapr), považujeme stav za zástavu oběhu a zahájíme nepřímou masáž srdce. 
 
Technika nepřímé masáže srdce: Napjatýma rukama rytmicky stlačujeme dolní polovinu hrudní 
kosti (tj. asi mezi prsty) do hloubky nejméně 5 cm (u dospělého), frekvencí nejméně 100x za minutu 
(asi 2 s za sekundu). 
V oživování pokračujeme až do příjezdu záchranné služby nebo do doby, než postižený začne 
reagovat. Ojedinělé nádechy v průběhu oživování nejsou důvodem k přerušení kompresí. 
 
Když někdo má záchvat křečí celého těla 
Vždy počkáme až odezní, snažíme se jen zabránit dalšímu zranění. Časový interval využijeme pro 
tísňové volání. Nikdy se nesnažíme v průběhu křečí násilím vypáčit čelist s cílem obnovit dýchání. 
Naopak, když křeče odezní, je maximálně důležité ohlídat, zda postižený začal normálně dýchat. 
Pokud po odeznění křečí vzniknou jakékoliv pochybnosti o stavu dýchání, uvolníme dýchací cesty, 
případně zahájíme nepřímou masáž srdce. 
 
Když se někomu náhle začalo špatně dýchat, bolet na prsou, ochrnul 
Bolesti na hrudi (ale i v zádech, v nadbřišku, v rameni apod.) nebo náhle vzniklý pocit těžkého 
dechu, náhlé problémy s pohybem, řečí…, ihned voláme záchrannou službu. Postižený zůstane 
v absolutním klidu, optimálně v polosedě eventuálně vsedě na židli u stolu. Pokud dojde ke kolapsu - 
viz. výše. 
 
Když se dojde k nehodě, úrazu 
1. Eliminujeme možné nebezpečí (vypnutí proudu, uhašení požáru, zastavení provozu), chráníme 
sebe, použijeme gumové rukavice. 
2. Ujasníme si, co se stalo a přivoláme záchrannou službu. 
3. Zastavíme případné tepenné krvácení (tlakovým obvazem, popř. zaškrcením). 
4. Snažíme se držet postiženého v teple (přikrytím + zabalením do protišokové fólie). 
5. Pokud postižený nedýchá, nebo špatně, položíme jej na záda a záklonem hlavy uvolníme dýchací 
cesty. 
6. Pokud nedýchá ani pak, zahájíme resuscitaci, event. v kombinaci s dýcháním z plic do plic 
v poměru 30:2. 
S postiženým manipulujeme jen tehdy, pokud je to nutné (např. pro uvolnění dýchacích cest). 
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