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Provozní řád
zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
Sběrný dvůr Zádveřice

Sběrné místo nebezpečných odpadů a sběrné suroviny Zádveřice u čp. 399
Úvod
Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu zařízení sběrného dvora odpadů a jeho doprovodných zařízení, k ochraně životů a zdraví osob a k
ochraně životního prostředí.
Za dodržování tohoto provozního řádu odpovídá provozovatel a jím pověřená osoba Radek Mikeska
a Luděk Mikeska
Všichni uživatelé zařízení a jiné osoby, kterým byl povolen vstup do prostoru dvora,
jsou povinni dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů provozovatele a jím pověřených
osob.
Všichni pracovníci, kteří se podílejí na provozu zařízení včetně řidičů a závozníků
vozidel přepravujících odpad, jsou povinni se nejméně jedenkrát ročně s tímto provozním
řádem seznámit. Tuto skutečnost potvrdí svým podpisem s uvedením data. Za plnění tohoto
ustanovení, za zajištění umístění provozního řádu na viditelném a přístupném místě a za jeho
aktualizaci v případě změny uvedených údajů nebo legislativních předpisů odpovídá
provozovatel sběrného dvora.
Tento provozní řád byl zpracován v souladu se:
· zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
· vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění
· vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
znění
· zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy,
v platném znění
· zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, v platném znění
Základní údaje
 Název a adresa zařízení, údaje o pozemcích :
Sběrný dvůr Zádveřice, pozemek p.c. č. 36/1, k.ú. Zádveřice
 Identifikační údaje vlastníka zařízení : Obec Zádveřice-Raková, Zádveřice 460
IČ 00284718
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Charakter a účel zařízení
Sběrný dvůr odpadů je určen k provádění sběru a shromažďování nebezpečných a ostatních
odpadů od občanů obce Zádveřice-Raková .
Dále je v prostoru sběrného dvora prováděn zpětný odběr některých výrobků –
vyřazených zářivek, ledniček, elektrických a elektronických zařízení.
Sběrný dvůr je určen pro následující druhy odpadů :
Biologické odpady (poznámka: minimálně rostlinného původu),
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné komunální odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nebezpečné odpady
Rozpouštědla, barvy, lepidla a pryskyřice, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje
a tuky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory,
ledničky, elektrické a elektronické zařízení (televize, rádia a podobně)
Sběrné suroviny
Sběr papíru a kovů, možnost uložení velkoobjemového odpadu. Platba za zajištění uložení
odpadů se týká obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště ve Vizovicích + podnikatelské
subjekty.
Otevírací doba sběrného dvora od 5.1.2015




Pondělí –
Středa –
Sobota –

od 9:00 do 17:00 přestávka od 10:00 do 11:00 hod.
od 9:00 do 17:00 přestávka od 10:00 do 11:00 hod.
každá první sobota v měsíci od 8:00 do 11:00

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie
Při důsledném dodržování provozního řádu nebude docházet k případům havárie. Pokud k
takové situaci dojde, musí být sepsán příslušný zápis a musí být o ní
vyrozuměn HZS, příp. další orgány a instituce dle povahy a rozsahu havárie (obecní úřad)
Havarijní situace při úniku ropných látek
Únik ropných látek může nastat především při provozu přepravní a manipulační techniky a při
nakládání s ropnými látkami. Dojde-li k úniku ropných látek do kanalizace, resp.terénu ve větším
množství, pak tuto situaci je nutno považovat za ohrožení vod. Případy, kdy vzhledem k malému
množství látek je bezprostředně provedena jejich likvidace, aniž by zasáhla kanalizaci či terén, se
zaohrožení nepovažuje.
Ohlášení havárie

 tísňová volání - Hasiči 150
 Rychlá zdravotní pomoc 155
 Policie ČR 158
 Opatření k odstranění havárie
- zabránit úniku ropných látek do kanalizačních vpustí pomocí speciálního vaku, kanalizační
ucpávky popř. ohrázkováním zeminou
- při úniku ropných látek do terénu provést vytěžení zeminy
- následně likvidovat uniklé látky a vytěženou zeminu předat k odstranění firmě oprávněné
k jejich převzetí
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- vyhotovit záznam o havárii
- řídit se pokyny vodoprávního úřadu
 Vznik požáru
V případě vzniku požáru řídit se požárním řádem a požárními poplachovými směrnicemi
- při vzniku malého požáru pokusit se zlikvidovat požár hasicími přístroji
- při vzniku požáru, který zaměstnanec není schopen zlikvidovat dostupnými hasicími
prostředky okamžitě informovat ohlašovnu požárů tel. 150
- dále postupovat dle požárních a poplachových směrnic

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Veškeré práce v zařízení se konají podle pokynů odpovědných provozních pracovníků v souladu
s platnými právními předpisy k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Pracovníci jsou povinni při výkonu práce používat přidělené ochranné prostředky – ochranný
oděv, ochranný oděv, pevnou pracovní obuv a při práci s kyselinou obličejový štít a gumové
rukavice.
Každé mechanizační zařízení může být používáno pouze k tomu účelu, který v návodu k obsluze
předepisuje výrobce. Obsluhu mechanizačního zařízení provádí pouze osoba s příslušným
oprávněním.
Před uvedením do provozu je pracovník povinen se přesvědčit o provozuschopném a bezpečném
stavu strojů a mechanizačních zařízení.
Nastupovat a vystupovat z mechanizačních zařízení a vozidel je povoleno pouze za klidu.
Osoby přibližující se k mechanizačním zařízením jsou povinny se pohybovat pouze v zorném poli
řidiče.
Veškeré práce na elektrických zařízeních jsou povoleny pouze při dodržení příslušných
bezpečnostních předpisů oprávněnými osobami.
Před opuštěním mechanizačního zařízení je pracovník povinen zajistit mechanismus před
samovolným pohybem.
Rozlité, případně vyteklé PHM je nutné neprodleně zasypat sorbentem (vapex, piliny, řeziny aj.) a
zajistit jejich odstranění v souladu s platnými právnímu předpisy (uložit do vyhrazené nádoby).
Všichni pracovníci musí být vyškolení z hlediska požární ochrany, bezpečnosti práce a
poskytování první pomoci.
Nepovolaným osobám je vstup do zařízení přísně zakázán.
Celý areál je oplocen a v době nepřítomnosti obsluhy uzamčen.
Vstup do zařízení je rovněž přísně zakázán pracovníkům, jejichž pracovní schopnost je omezena
vlivem alkoholu, drog apod.
Každý pracovník zařízení je povinen používat při práci ochranný pracovní oděv a přidělené
ochranné prostředky.
Je zakázáno manipulovat s technologickým zařízením jinak než povoluje technologický postup a
požívat v pracovní době nebo před nástupem do práce alkoholické nápoje a látky snižující
fyzické a psychické schopnosti.

Pokyny pro první pomoc :
Zasažení oblečení a povrchu těla ropnými látkami nebo ropnými látkami uniklými v případě
havárie – neprodleně odstranit špinavý oděv, potřísněné místo důkladně umýt mýdlem a vodou,
v případě potřísnění kyselinou z akumulátorů je nutno postupovat obdobně – s maximální
opatrností
sejmout znečištěné oblečení (vyloučit kontakt s pokožkou postiženého i toho, který poskytuje
pomoc),
zasažené místo důkladně oplachovat čistou (pitnou vodou) po dobu cca 10 minut.
Zasažení očí – oko při otevřených víčkách (držet pouze čistými prsty) důkladně proplachovat
pitnou vodou (od vnitřního koutku k vnějšímu) po dobu 10 – 15 minut, vyhledat lékařskou pomoc.
Při náhlé nevolnosti, která může být způsobena fyzickým přetížením organismu, horkem,
apod. uvolnit postiženému oblečení, uložit ho do klidové polohy, v případě přetrvávajících potíží
přivolat lékařskou pomoc.
V případě úrazu neprodleně zavolat lékařskou pomoc. Do doby příjezdu lékařské pomoci
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zastavit případné krvácení tlakovým obvazem. Pokud postižený nedýchá poskytnout umělé dýchání,
v případě srdeční zástavy provádět masáž srdce. V případě drobných poranění (oděrek) postižené
místo umýt a dezinfikovat.
V případě požáru - při nadýchání se zplodin hoření při požáru a potížích s dýcháním opustit
místo požáru (odejít mimo dosah kouřového mraku). V případě přetrvávajících potíží požádat o
lékařskou pomoc.

Významná telefonní čísla a údaje o sídlech dohlížecích orgánů :
a) Hasiči 150
b) Rychlá zdravotní pomoc 155
c) Policie ČR nouzové volání 158
d) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství
Tř. T. Bati 21, Zlín 577 043 111
e) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 577 006 711, 577 006 728
f) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno,
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 545 545 111
hlášení havárií 541 213 948, 723 285 054

Je přísně zakázáno ukládat odpad do prostor sběrného dvora bez přítomnosti
obsluhy nebo před bránu areálu mimo provozní dobu !!!
Za provozovatele sběrného dvora je zodpovědná osoba:
Radek Mikeska, tel.: 702 633 123
,
Luděk Mikeska, tel : 605 987 277

Ing. Lubomír Kokeš
starosta

