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V b eznu 2018 zpracoval: ing Tomaštík

EP

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Ing. Jind ich TOMAŠTÍK, Svobodova 21, 687 24 Uherský Ostroh, tel.: 776 772 360, jindra.tom@atlas.cz

V souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., § 18, odst. 1, písmeno e), ve smyslu
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., § 4 až 9 je pro provoz Za ízení ke sb ru a výkupu a na
úpravu odpadů, kterým je za ízení na adrese Družstevní 339, 687 25 Hluk zpracován tento
provozní ád:
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2.

Identifikační údaje provozovatele za ízení

Název provozovatele:
Sídlo provozovatele:
IČ:
e-mail:
Jména, bydlišt
provozovatele:

MINERÁL-METAL, s.r.o.
Lodecká 1181/4
110 00 Praha 1
64509516
mineralmetal@seznam.cz

a telefonní

spojení

osob, které jsou oprávn ny jednat jménem
Ing. Miroslav Mynarčík, tel.: 737906897

Kn žpole 358
687 12 Kn žpole
Jmenovaný jednatel a majitel firmy je současn vedoucím pracovníkem.
Ing. Radek Mitáček tel.: 776240007
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Červená cesta 1678
686 04 Kunovice

3.

Identifikační údaje vlastníka za ízení

Název provozovatele:
Sídlo provozovatele:
IČ:
Jména, bydlišt
provozovatele:
Statutární orgán:

MINERÁL-METAL, s.r.o.
Lodecká 1181/4
110 00 Praha 1
64509516

a telefonní

spojení

osob, které jsou

oprávn ny jednat jménem

Ing. Miroslav Mynarčík, jednatel tel.: 737906897
Kn žpole 358
687 12 Kn žpole
Ing. Radek Mitáček, jednatel tel.: 776240007
Červená cesta 1678
686 04 Kunovice

Společníci:

Ing. Radek Mitáček tel.: 776240007
Červená cesta 1678
686 04 Kunovice
Ing. Miroslav Mynarčík, tel.: 737906897
Kn žpole 358
687 12 Kn žpole
Ing. Alena Mynarčíková tel.: 776748369
Kn žpole 358
687 12 Kn žpole

4.

KÚ, který vydal souhlas k provozu za ízení a schválil jeho
provozní ád

Krajský ú ad Zlínského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, t ída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, tel.: 577 043 111, fax.: 577 043 352, http://www.krzlinsky.cz, podatelna@kr-zlinsky.cz.
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5.

Časové omezení platnosti provozního ádu

Souhlas byl ud len na dobu stanovenou v rozhodnutí Krajského ú adu Zlínského kraje.

6.

Významná telefonní čísla

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

545 545 111
www.cizp.cz

Krajský ú ad Zlínského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, t . Tomáše 577 043 111
bati 3792, 762 69 Zlín
Povodí Moravy

572 552 716

Policie České republiky

158

Hasičský záchranný sbor

150

Rychlá zdravotní pomoc

155

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

7.

Dohlížecí orgány

M Ú Hluk, H bitovní 140, 687 25 Hluk

572 581 671
www.mestohluk.cz

M Ú Uherské Hradišt , Svatováclavská 568, 686 01 Uherské Hradišt

572 525 111
www.mesto-uh.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracovišt Uherské Hradišt ,
Františkánská 144, 686 01 Uherské Hradišt

572 551 376 www.
khszlin.cz

8.

Údaje o pozemcích, na nichž je za ízení umístěno

Za ízení se nachází na pozemcích v areálu ZOD farma Hluk – p.č.: 2092/1, 2098/57,
2098/227, 2098/230, 2098/231, 3818/1, 3818/2, 3819/2, 3819/7, 3819/23, 3819/25,
3819/35 v k.ú. Hluk.
Více viz p íloha č.1 .
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9.

Katastrální mapa (p íloha č.1)

„ Areál závodu Minerál-Metal s.r.o“ 1:500 ,Tachymetrické zam
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10.

Datum a číslo jednací rozhodnutí o kolaudaci stavby

Kolaudační rozhodnutí viz p íloha. č.2

11.

Charakter, účel a stručný technický popis za ízení, popis
technologického postupu

Za ízení je určeno pouze pro ostatní odpady, nebezpečné odpady podle Katalogu odpadů
nebo odpady s n kterou z nebezpečných vlastností se do za ízení nep ijímají.
Za ízení slouží ke sb ru a výkupu ostatních odpadů, p evážn kovů (a dále viz tento
provozní ád - Druhy odpadů, které se budou na za ízení sbírat, vykupovat), které se dále
t ídí dle druhů na jednotlivé komodity požadované odb rateli. Provádíme tyto recyklační
technologie t íd ní, st íhání, ezání, lámání, lisování, briketování, paketování a podobné,
které vedou k homogenizaci a mechanické úprav vstupního kovového odpadu, takže se
z n j stává druhotná surovina.
Sb r odpadů probíhá podle provozního ádu. Odpady jsou sbírány od původců a
vykupován (obce, fyzické osoby oprávn né k podnikání, právnické osoby, fyzické osoby).
Do za ízení se odpady dováží/odváží jedinou p ístupovou cestou nákladní automobilovou
dopravou po ulici Družstevní p es zabezpečenou uzamykatelnou bránu a dále pak po
komunikaci uvnit areálu firmy. Odpady dováží firma vlastními prost edky nebo prost edky
jiných nájemných dopravců. Po p íjezdu do firmy je odpad zaevidován, vozidlo
zaevidováno, zváženo (zváženo u smluvních partnerů) a odesláno na místo p ejímky
odpadů. Po p evzetí odpadů v provozovn jsou tyto odpady dočasn uloženy na místo
p ejímky odpadů. O p evzetí odpadu je vystaven doklad, který obsahuje identifikační
údaje původce i odb ratele, množství odpadu, kód odpadu podle Katalogu odpadů, datum
a podpis p ejímajícího. Vzor dokladu je uveden v kapitole Způsob dokladování kvality
odpadů ze strany původců a způsob nakládání s odpady b hem p ejímky. Místa pro
dočasné uložení odpadů jsou zabezpečena podle druhu a charakteru odpadů. Po rozt íd ní
na jednotlivé druhy odpadu jsou odpady uloženy do p íslušné nádoby, kontejneru nebo na
skladovací plochu. T íd ní odpadů probíhá p evážn ručn nebo pomocí vysokozdvižného
vozíku. Důsledné dot íd ní se provádí ručn . Po nahromad ní dostatečného množství
určité komodity se tyto využívají, lisují a nakládají do p istavených p epravních prost edků.
Vysokozdvižné vozíky používáme t i: Toyota 1,8 tuny a 3,5 tuny a Balcancar 3,2 tuny.
Vlastní paketovací za ízení je lis C 12 RIKO - Slovinsko (510 MPa). Slouží k paketování
ostatních odpadů, plechových odst ižků apod. Provádíme na n m lisování kovového
odpadu z lisoven (odst ižky plechů) do kompaktních bloků s vyšší hustotou, vhodných k
další manipulaci a zpracování v hutích.
Na hydraulických nůžkách KAJMAN 600 provádíme d lení materiálu st íháním dle pot eby
ČSN 42 0030 a také z důvodu snížení objemu zpracovávaného odpadu. K d lení materiálu
používáme také plazmovou ezačku For Cut 140 a elektrickou pilu Pilous.
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K získávání kovů z kabelů slouží páračka kabelové izolace PKI 80 Bobr (1,5 kW).
Vykoupený odpad (bronz, mosaz, m ď, cín, zinek) se analyzuje pomocí rentgenového
analyzátorů Bass, Niton a spektrálního analyzátoru Quick. Pomocí t chto p ístrojů se
zjišťuje kvalitativní složení slitiny nebo čistota jednodruhových kovů. Na základ t chto
informací se stanovuje jakost materiálu podle ČSN a takto rozt íd ný materiál se prodává
do sléváren jako vstupní druhotná surovina pro výrobu odlitků. Pro tuto činnost vlastní
firma Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 s názvem „T íd ní a zpracování bronzových a
nerezových odpadů.“
P ed analyzováním materiálů je nutné všechny zkoumané kusy brousit tak, aby bylo
možno analýzu provést. Z broušení vzniká odpad, který je složen z asi 50% kovu a asi 50%
brusiva. Tento odpad (19 12 12) se potom prodává na výt žnost kovu.
Mastné odlitky určené jako vstupní surovina do sléváren se odmašťují na odmašťovacím
stole. Vým nu znečišt ného odmašťovadla provádí vlastním servisem firma Pure Solve.
Nebezpečné odpady podle Katalogu odpadů se do za ízení nep ijímají.
Jako skladovací prost edky slouží p evážn nákladní p epravní kontejnery a k tomu účelu
z ízené zpevn né plochy na jednotlivé druhy rozt íd ných odpadů. Tyto kontejnery jsou
potom použity pro vlastní odvoz rozt íd ných odpadů. Menší množství odpadů jsou
skladována v malých kontejnerech nebo sudech a takto jsou tyto odpady i odváženy.
Menší množství odpadů z vlastní výroby jsou skladována v malých kontejnerech nebo
sudech a takto jsou i p edávána oprávn ným odborným firmám.
O množství odpadů je vedena průb žná evidence odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb.
BAZAR: Od 1.1.2013 je část skladu firmy vedena samostatn pod označením BAZAR.
Kovový materiál se do takto vedeného Bazaru dostává t mito t emi způsoby:
-p etavením našeho kovového odpadu (hlavn bronzu a mosazi) do podoby prodejných
polotovarů (tyčí, pouzder, ploten, housek aj). P etavení provádí dodavatelsky
spolupracující slévárny, hlavn slévárna IMT foundry s.r.o., Vídeňská 297/99, Brno.
-koupením polotovarů bronzu, mosazi, m di, nerezi a hliníku od jejich výrobců
-vykoupením použitelných kovových materiálů od firem i občanů. (nap vy azené zbytky
skladových zásob apod.)
Všechny tyto kovové materiály jsou nakupovány v cenách s DPH a stejn tak i prodávány.
OLOV NÉ BATERIE-AKUMULÁTORY: manipulace s nimi se v areálu firmy realizuje dle
„Smlouvy o zajišt ní zp tného odb ru olov ných baterií a akumulátorů“ (ev.č.smlouvy 0204-2013 DR) uzav ená mezi Kovohut mi P íbram nástupnická a.s. a Minerál-Metalem s.r.o.
Místo odb ru olov ných akumulátorů je vyznačeno v p íloze č.1 (mapa areálu)
Papír a lepenka – tyto druhy odpadů jsou umíst ny do p ipravených sb rných nádob nebo
na volné ploše. Dále se p edávají k využití nebo odstran ní dalším oprávn ným osobám.
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12.

Informační tabule

Za ízení je vybaveno informační tabulí čitelnou z voln
jsou uvedeny následující informace:

p ístupného prostranství, na níž

název za ízení: „Za ízení ke sb ru, výkupu a na úpravu odpad “,
druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které
mohou být v za ízení sbírány nebo vykupovány (viz tento provozní ád),
obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, včetn jména, p íjmení a
c)
telefonního spojení osoby oprávn né jednat jménem provozovatele a vedoucího
pracovníka,
d)
správní ú ad (KÚ Zlín), který vydal souhlas k provozování za ízení a s jeho
provozním ádem, včetn telefonního spojení,
e)
provozní doba za ízení.

a)
b)

13.

Kód za ízení

Způsob nakládání s odpadem

Kód

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

R4, S7

14.

Základní údaje a údaje o kapacitě za ízení

14.1 Sběrna
typ:
využití:
zakázané materiály:
kapacita:
denní kapacita:

Za ízení ke sb ru, výkupu a na úpravu odpad
Kovy a barevné kovy
Odpady kategorie nebezpečný
do 2450 tun za rok.
10 tun/den

14.2 Paketovací lis
Typ:
Kapacita:
Výrobce:
P íkon:
Hmotnost:
Využití:
Zakázané materiály:
Pracovní tlak:
Délka jednoho cyklu:

C 12
Do 4000 tun za rok (nevyužívá se pln )
RIKO - CCCP
15 kW
9 160 kg
plechové odst ižky železných a neželezných kovů
p ím si kusové litiny, kusové železo a jiné kovy nebo kusy
materiálu
max. 510 MPa
2,5 min
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14. 3 Hydraulické nůžky
Typ:
Kapacita:
Výrobce:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
P íkon:
Hmotnost:
Využití:
Pracovní síla:
Délka nože:
Rozev ení nůžek:

KAJMAN 600
Do 400 tun za rok (nevyužívá se pln )
STRA spol. s r.o., Zbraslav
2004
184
12,5 kW
1 450 kg
t ísky a plechové odst ižky železných a neželezných kovů, tyče,
profily
max. 1 550 kN
600 mm
max. 340 mm

14.4 Páračka izolace
Typ:
Výrobce:
Prům r páraných kabelů:
Rychlost párání:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
P íkon:
Nap tí sít :
Hmotnost:

PKI 80 Bobr
STRA spol. s r.o., Zbraslav
10 až 80 mm
28 m.min-1
1996
048
1,5 kW
380 V, 50 Hz
95 kg
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14.5 Strojní pilka
Typ:
Výrobce:
P íkon:
Nap tí sít :
Hmotnost:
Rychlost pásu:
Délka pásu:
Rozev ení:

ARG 200 plus
Pilous pásové pily s.r.o.
1 kW
380 V, 50 Hz
220 kg
max. 80 m.s-1
2490 mm
max. 200 mm

14.6 Plazmová ezačka
Typ:
Výrobce:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
P íkon:
Hmotnost:
Rychlost ezání:
Tloušťka ezaného mat.:
P ívod stlačeného vzduchu:
Spot eba vzduchu:
Hlučnost v míst obsluhy:

Plazmová ezačka For Cut 140
FORMICA spol. s r.o., Nitra, SK
2001
0176
41 kVA
210 kg
0,5 až 3 m.s-1
1 až 50 mm
0,6 až 1 MPa
230 l.min-1
85 dB

14.7 Váhy
Typ:
Výrobce:
Indikátor:
Výrobní číslo:
Snímač sil:
Rok výroby:

Graven 3000
VAHY PRO, s.r.o., Trmice
Smart
625404
Revere ACB C3 2t
2005

Typ:
Výrobce:
Indikátor:
Výrobní číslo:
Snímač sil:
Rok výroby:

Graven 3000
VAHY PRO, s.r.o., Trmice
VT 1000
V06000514
Revere 9123 2t C3
2006

Typ:
Výrobce:
Indikátor:
Výrobní číslo:
Snímač sil:
Rok výroby:

Graven 1000
VAHY PRO, s.r.o., Trmice
VT 1000
V06000513
Revere ACB 1t C3
2006
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15.

Odpadový hospodá

Odpadový hospodá podle § 15 odstavce 1 zákona není povinen.

16.

Druhy odpadů, které se budou na za ízení sbírat a vykupovat

Kód druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

10 03 08

N

Solné strusky z druhého tavení- neskladují se v areálu firmy-viz kap.17.1, str.13

11 05 01

O

Tvrdý zinek

11 05 02

O

Zinkový popel

12 01 01

O

Piliny a t ísky železných kovů

12 01 02

O

Úlet železných kovů

12 01 03

O

Piliny a t ísky neželezných kovů

12 01 04

O

Úlet neželezných kovů

12 01 13

O

Odpady ze sva ování

15 01 01

Popis

Papírové a lepenkové obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

16 01 17

O

Železné kovy

16 01 18

O

Neželezné kovy

16 02 14

O

Vy azená za ízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16

O

Jiné složky odstran né z vy azených za ízení neuvedené pod číslem
16 02 15

17 04 01

O

M ď, bronz, mosaz

17 04 02

O

Hliník

17 04 03

O

Olovo

17 04 04

O

Zinek

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 06

O

Cín

17 04 07

O

Sm sné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

19 10 01

O

Železný a ocelový odpad

19 10 02

O

Neželezný odpad

19 12 01
19 12 02

Papír a lepenka
O

20 01 01

Železné kovy
Papír a lepenka

19 12 03

O

Neželezné kovy

20 01 36

O

Vy azené elektrické a elektronické za ízení neuvedené pod čísly 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35
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Kód druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

20 01 40

O

17.

Popis

Kovy

Kvalitativní charakteristika využívaných odpadů

Sbírané, vykupované a t íd né odpady odpovídají svým druhem a charakterem Katalogu
odpadů.

17.1 Způsob nakládání s vybranými druhy odpadů
Sb r a výkup níže popsaných vybraných druhů odpadů bude probíhat na parcelách
2098/118,2098/130, 2098/132 viz. kopie katastrální mapy, v katastrálním území Hluk.
Jedná se o zastavenou plochu skladu o vým e 968 m2.
10 03 08 je odpadem z tavení hliníkových slitin, je odebírán ze slévárny do námi
p istaveného kontejneru a dle p ání slévárny bez jakékoli úpravy expedován k oprávn né
firm (Saker spol.s.r.o) na výt žnost kovu. V našem za ízení není a ani nebyl odpad 10 03
08 nikdy uložen. S odpadem se nakládá pouze na území dodavatele a následn po p evozu
odpadu k oprávn né osob , tedy na míst p edání odb rateli.
16 02 04 Vy azená za ízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 jsou odpady
„elektrošrotu“, které nepodléhají zp tnému odb ru použitých výrobků dle §37k odstavec
(6) zákona: Provozovatel místa zp tného odb ru elektroza ízení není povinen v režimu
zp tného odb ru elektroza ízení podle § 37g písm. g) odebrat elektroza ízení, které je
nekompletní.
Nekompletním
elektroza ízením
se
rozumí
elektroza ízení
bez
technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci. Na našem za ízení
budeme sbírat a vykupovat zejména „kostry“ elektrorozvodných sk íní, ze kterých budeme
demontáží, st íháním a ezáním odd lovat a t ídit barevné nebo vzácné kovy, nebo
části, které je obsahují. Takto získané „druhotné suroviny“ budeme p edávat další
oprávn né osob .
20 01 36 Vy azené elektrické a elektronické za ízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01
23 a 20 01 35 budou odpady stejného typu jako odpady popsané v odstavci výše
(odstavec o 16 02 04) pocházející od občanů. Způsob využívání bude stejný.
Protože na odpady popsané výše (16 02 04 a 20 01 36) se nevztahují povinnosti
stanovené pro nakládání s elektroza ízením, bude s t mito odpady nakládáno jako
s odpady ve smyslu požadavku zákona a s náležitostmi.
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18.

Druhy nebezpečných odpadů, které mohou na za ízení
vznikat

Odpady vzniklé z vlastní činnosti odváží odborné firmy k tomu oprávn né vlastními
prost edky nebo je odváží vlastními prost edky firma MINERÁL-METAL, s.r.o.
Kód druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

08 01 11

N

12
13
13
15
15

N
N
N
N
N

01
01
02
01
02

09*
13
08
10
02

16 02 11

N

16 02 13

N

19 12 06
19 12 11

N
N

20 01 21*

N

Popis

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpečné
látky
Odpadní ezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, p evodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t mito látkami znečišt né
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetn olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné od vy znečišt né nebezpečnými látkami
Vy azená za ízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
Vy azená za ízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16
02 09 až 16 02 121)
D evo obsahující nebezpečné látky
Jiné odpady (včetn sm sí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
obsahujícího nebezpečné látky
Zá ivky a jiný odpad obsahující rtuť

1
) Nebezpečné součástky z elektrického za ízení a elektronického za ízení mohou zahrnovat
akumulátory a baterie uvedené v podskupin 16 06 … a označené jako nebezpečné; rtuťové
p epínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo.
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Pro stanovení hmotnosti odpadů v za ízení slouží stabilní malotonážní váhy nebo smluvní
za ízení. Váhy jsou t i, všechny jsou typu Graven od výrobce VAHY PRO, s.r.o., Trmice. Pro
stanovení v tších hmotností nebo zvážení celých nákladních vozidel se využívají vlastní
mostní váha PROFI UNIVERSAL-STEEL od výrobce VAHY JAS i vážení ve smluvních
za ízeních.
Jako skladovací prost edky odpadů slouží p evážn
nebo sudy a nádoby.

nákladní p epravní kontejnery Mars

Tyto kontejnery, sudy a nádoby jsou potom použity i pro odvoz rozt íd ných odpadů.
Nebezpečné odpady jsou p epravovány v obalech odpovídajících Evropské dohod o
mezinárodní silniční doprav nebezpečných v cí – ADR, RID. Balení a označování
nebezpečných odpadů je v souladu a s náležitostmi dle § 13 Zákona o odpadech.
O množství odpadů je vedena průb žná evidence odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb.

19.

Orientační plán areálu firmy
Viz p íloha č.1

20.

Způsob ochrany horninového podloží

Důsledným dodržováním ustanovení tohoto plánu havarijních opat ení provozního ádu
dosáhne firma dostatečné ochrany horninového podloží a zamezí úniku látek škodlivých
vodám do životního prost edí.
Nebezpečné odpady se mohou vyskytnout pouze z vlastní produkce (viz tento provozní ád)
a to celkem asi do 100 kg za rok. Nebezpečné odpady jsou označeny identifikačními listy
nebezpečného odpadu (ILNO) a nápisem Nebezpečný odpad s uvedením jména
zodpov dné osoby včetn tel. spojení na tuto osobu. Všechny nebezpečné odpady jsou
uloženy v hlavním skladu, viz p íloha č.1 s vyznačením místa uložení tohoto odpadu.
Plochy areálu jsou zpevn né, betonové a s asfaltovým povrchem. Technologie jsou
zabezpečené tak, že nemůže dojít k nežádoucímu úniku nebezpečných látek do životního
prost edí. V místech p edpokládaného úniku látek jsou umíst ny záchytné vany na úkapy
nebo p ípadné úniky.
Technika používaná p i nakládání a vykládání ( vysokozdvižné vozíky) je zabezpečena p i
odstavení z provozu (parkování) tak, aby se zabránilo úniku škodlivých látek do životního
prost edí.(záchytné vany pod strojem). Drobné úkapy b hem provozu techniky jsou
obsluhou kontrolovány a odstraňovány ihned.
P i vzniku malého množství nebezpečných odpadů z vlastního provozu za ízení je s t mito
odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb. S odpadem je nakládáno tak, jak je uvedeno na identifikačním list
nebezpečného odpadu.
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21.

Povinnosti obsluhy za ízení

Pro zajišt ní bezpečného provozu za ízení musí obsluha:
P i provozu musí obsluha zabezpečit stálý dozor. Zodpov dná osoba neustále
kontroluje chod za ízení, technický stav a závady. Závady, které nemůže odstranit, ihned
hlásí svému nad ízenému, který ihned sjednává nápravu zjišt ného stavu.
b)
Nebezpečné odpady nesmí obsluha do za ízení p ijímat.
Nebezpečné odpady z vlastní produkce musí obsluha dočasn shromažďovat
c)
v nepoškozených sudech nebo kanistrech se závitovou zátkou a t sn je uzavírat.
d)
Obsluha musí t ídit odpady podle druhů.
e)
Obsluha musí ihned odstranit úkapy a zabránit jejich úniku do životního prost edí.
f)
Obsluha může p ijímat pouze povolené druhy odpadů.
g)
Obsluha odmítne p ijmout jiné odpady, než odpady, pro které je za ízení určeno.
h)
Obsluha musí vést provozní deník podle tohoto provozního ádu.
i)
Obsluha musí vést evidenci o odpadech podle tohoto provozního ádu.

a)

Za pln ní povinností obsluhy odpovídá:
Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček
P i manipulaci a skladování musí být dodržen zákon ČNR i PO č. 133/85 Sb. Ve zn ní
pozd jších zm n a doplňků, provád cí vyhláška MV č. 21/96 Sb. A ČSN 650201 – ho lavé
kapaliny. Provozovny a sklady.

22.

Organizační a technologické zabezpečení provozu za ízení

Majitel firmy určil jmenovit zodpov dnou osobu, která garantuje, že v za ízení nebudou
shromažďovány a sbírány a vykupovány jiné odpady, než odpady uvedené v bod "Druhy
odpadů, které se budou na za ízení sbírat, vykupovat a využívat" tohoto provozního ádu.
Zodpov dná osoba je seznámena s obsluhou za ízení a je povinna dodržovat povinnosti,
stanovené v tomto provozním ádu.
V dob nep ítomnosti jmenovaného jej zastupuje osoba, kterou tímto pov
provozu.

í vedoucí

Za p íjem odpadů do za ízení je zodpov dný pan: František Polášek, ved.provozu
Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček, jednatel

23.

Opat ení k zabránění vzniku havárie

K havárii může dojít nap íklad v p ípad požáru za ízení, nebo místa shromažďování
nebezpečných odpadů. Další možností je únik shromažďovaných nebezpečných odpadů p i
manipulaci nebo poškození skladovacích nádob.
Proto je obsluha povinna:
a)

P i provozu musí obsluha zabezpečit stálý dozor.
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Nebezpečné odpady musí obsluha dočasn shromažďovat v nepoškozených sudech
nebo kanistrech se závitovou zátkou a t sn je uzavírat.
c)
Obsluha musí t ídit odpady podle druhů.
d)
Obsluha musí ihned odstranit úkapy a zabránit jejich úniku do životního prost edí.
e)
Obsluha může využívat pouze povolené druhy odpadů.
f)
Odmítne p ijmout jiné odpady, než odpady, pro které je za ízení určeno.
Obsluha musí vést provozní deník podle tohoto provozního ádu.
g)
h)
Obsluha musí vést evidenci o odpadech podle tohoto provozního ádu.

b)

Místo shromažďování nebezpečných odpadů je viditeln označeno výstražnými cedulemi
vysloven zakazujícími manipulaci s otev eným ohn m v jeho blízkosti. O tom, jak se
chovat v p ípad požáru nebo jiné havárie, jsou pracovníci dostatečn informováni pokyny
v identifikačních listech nebezpečných odpadů - ILNO a pokyny ve vnitropodnikové
legislativ .

24.

Opat ení pro p ípad havárie

Bezpečný provoz za ízení je zajišt n tím, že obsluha důsledn dodržuje pokyny a
ustanovení tohoto provozního ádu, zejména bodu Druhy odpadů, které se budou na
za ízení sbírat a vykupovat.
Vzhledem k tomu, že plochy areálu jsou zpevn né a asfaltované a že se ve firm
nevykupují nebezpečné odpady, je únik nežádoucích látek do životního prost edí a vznik
havárie velmi málo pravd podobný. Může se jednat o p ípad nep edvídaný, zavin ný jinou
osobou. V takovém p ípad provede obsluha okamžit odstran ní p íčiny vzniku havárie,
následn provede opat ení k neší ení havárie a celkové odstran ní. Obsluha podá hlášení o
havárii majiteli a p íslušnému orgánu státní správy. S postupem likvidace p ípadné havárie
jsou prokazateln seznámeni všichni pracovníci firmy dle interní sm rnice.
Nebezpečné odpady se mohou vyskytnout pouze z vlastní produkce (viz kap.č.18 tohoto
provozního ádu) a to celkem asi do 100 kg. Nebezpečné odpady jsou označeny
identifikačními listy nebezpečného odpadu (ILNO), nápisem nebezpečný odpad a jménem
zodpov dné osoby.
Odpadní dešťové vody jsou svedeny do kanalizačního systému areálu ZD Dolňácko, který
je vyúst n do ČOV m sta Hluk.
Pro p ípad havárie látek škodlivých vodám je zpracován „Plán havarijních opat ení“.
V p ípad havárie postupuje obsluha podle hlášenky, viz vzor níže:
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Vzor hlášenky:

Hlášenka havárie

Datum havárie:

…………………………………………………………………………………………………………

Hodina, minuta havárie:

…………………………………………………………………………………………………………

Havárie oznámena kdy:

…………………………………………………………………………………………………………

Kým:

…………………………………………………………………………………………………………

Místo havárie:

…………………………………………………………………………………………………………

Datum havárie:

…………………………………………………………………………………………………………

Zasažená oblast (název recipientu či lokality):
…………………………………………………………………………………………………………
Znečišťovatel:

…………………………………………………………………………………………………

Druh uniklé látky:

…………………………………………………………………………………………………

Množství uniklé látky:

…………………………………………………………………………………………………

P íčiny havárie a její průb h:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kam byla havárie hlášena:
• Vždy:
ČIŽP Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: 541 213 948
Městský ú ad Uherské Hradišt , Svatováclavská 568, 686 01 Uherské tel.: 572 525 111
Hradišt
M stský ú ad Hluk
tel.: 572 581 671
• Podle charakteru havárie:
správce toku: Povodí Moravy, s.p., Uherské Hradišt
Zem d lská vodohospodá ská správa Uherské Hradišt
Lesy ČR s.p., lesní správa Buchlovice
Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Uherské Hradišt
Správa a útvar Hasičského záchranného sboru
Sousední obecní, m stské, pov ené ú ady

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

541
572
572
572
150

637
551
595
530

Další navrhovaný postup:

Havárii zapsal:
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25.

Povinnosti p i údržbě za ízení

Provoz za ízení vyžaduje velmi nenáročnou údržbu, která závisí p evážn
nakládání a vykládání p ijatých odpadů a dále na způsobu t íd ní.

na způsobu

Technika používaná p i nakládání a vykládání (vysokozdvižné vozíky) je zabezpečena p i
odstavení z provozu (parkování) tak, že jsou parkovány nad podložkami (záchytnými
vanami), tak, aby se zabránilo úniku škodlivých látek do ŽP. Drobné úkapy b hem provozu
vysokozdvižných vozíků jsou ihned odstraňovány.
Drobné opravy se provádí ihned. V tší nebo složit jší opravy se provádí prost ednictvím
odborných oprávn ných firem.

26.

Způsob dokladování kvality odpadů ze strany původců a
způsob nakládání s odpady během p ejímky provozovatelem
za ízení

Dle p ílohy č.: 2, vyhlášky MŽP č.: 383/2001 Sb.
Provozovatel za ízení b hem p ejímky odpadů postupuje takto:
(1) V p ípad jednorázové nebo první z ady dodávek odpadu do za ízení (za p edpokladu,
že se druh odpadu a jeho složení v průb hu dalších dodávek nebude m nit),
p edkládá původce nebo oprávn ná osoba, s ohledem na druh za ízení, provozovateli
za ízení následující doklady:
identifikační údaje původce odpadu nebo oprávn né osoby (název, sídlo nebo místo
a)
nebo bydlišt a identifikační číslo, IČZ, nebo IČP),
Provozovatel za ízení ke sb ru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18
odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil v ci jako odpady zejména
u následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:
Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

16 01 17

železné kovy

16 01 18

neželezné kovy

17 04 01

m ď, bronz, mosaz

17 04 02

hliník

17 04 03

olovo

17 04 04

zinek

17 04 05

železo a ocel

17 04 06

cín

17 04 07

sm si kovů (17 04 01 - 06)

17 04 11

kabely

20 01 40
kovy
Evidence osob obsahuje druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů,
jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti
každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny včetně data a hodiny vykoupení. Zakázán je
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výkup průmyslových strojních zařízení nebo jejich části, pietních nebo bohoslužebných předmětů nebo jejich
části, předmětů, umělecká díla nebo jejich součásti,obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení
pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení nebo části vybraného výrobku, vybraného
odpadu a vybraného zařízení podle paragrafu 25 odst 1 písm c) a h) zákona.
identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo nebo místo nebo bydlišt
identifikační číslo, IČZ nebo IČP),

b)
c)

zat íd ní odpadu podle Katalogu odpadů, jeho hmotnost a skutečné vlastnosti,

d)

popis technologií, p i nichž odpad vznikl,

e)

doklad o vlastnostech a o chemickém složení odpadu,

a

doklad o fyzikálním, p ípadn i chemickém složení odpadu a všechny informace,
požadované v provozním ádu za ízení jako nezbytné k posouzení jeho vhodnosti pro
zamýšlené využití,

f)

Vzor dokladu Základní popis odpadu:

Základní popis odpadu
p ijímaného do za ízení firmy Minerál-Metal, s.r.o.
Dodavatel odpadu:
Název:

Odpov dná osoba:

Adresa:

Datum:

e-mail:

IČ:

Podpis:

web:

tel.:

Odpad:
Katalogové číslo:

Název:

Kategorie:

P edpokládané množství v jedné dodávce:

Má odpad nebezpečné vlastnosti:

P edpokládaná četnost dodávek:

P edpokládané množství za rok:

Fyzikální vlastnosti odpadu:
Kritické ukazatele: Neobsahuje ropné ani chemické látky patrné čichem nebo pohledem. Neobsahuje p ím si
odpadů s nebezpečnými vlastnostmi. Neobsahuje kovy, plasty, azbest a další druhy odpadů neuvedené v
p íloze č. 8 k 294/2005 Sb.

Místo vzniku odpadu:
Popis vzniku odpadu:
Prohlášení: osoba zodpov dná za úplnost, správnost a pravdivost uvedených
informací(podepsaný výše) prohlašuje, že zde uvedené informace jsou pravdivé

\k tomuto základnímu popisu není t eba p iložit protokolový výsledek zkoušek,
protožeodpad obsahuje poze složky, které:
-splňují podmínky uvedené v tabulce č.8.1 v p íloze č.8 vyhlášky 294/2005Sb
-lze ho hodnotit odborným úsudkem o vlastnostech odpadu
P ílohy:
1.
2.
3.

protokol o odb ru odpadu
protokol o výsledcích zkoušek odpadu
protokol o zpracování odborného úsudku o vlastnostech odpadu

Upozorn ní: základní popis odpadu je p vodce povinnen aktualizovat p i
každém zm n n surovin a technologie procesu p i vzniku odpadu a dalších
zm nách, které ovlivňují kvalitativní vlastnosti odpadu.
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(2) Způsob nakládání s odpady b hem p ejímky provozovatelem za ízení:
a)

kontrola dokumentace odpadů a kontrola hmotnosti odpadů,

b)

vizuální kontrola každé dodávky odpadů a namátková kontrola odpadů k ov ení
shody odpadů s popisem uvedeným v dokladech p edložených původcem nebo
oprávn nou osobou. Tato kontrola spočívá v odb ru vzorku odpadů a v ov ení,
zda dodávaný odpad odpovídá podmínkám, za nichž je za ízení provozováno a
charakteristikám, které jsou uvedeny v dokumentech popisujících odpad.
Kontrolní zkoušky by m ly být zam eny na ukazatele rozhodující pro p ijetí
odpadů do za ízení,
P i p íjmu každé dodávky odpadů provede záznam o:
•
•
•
•
•

o
o
o
o
o

p ijatém množství,
kategorii odpadu,
kódu odpadu,
původci odpadu,
datumu dodávky odpadu,

Vzor dokladu Průvodka odpadu:

Pr vodka odpadu
Čestné prohlášení vlastníka odpadu
Dodavatel odpadu:
Název:

tel.:

Adresa:

e-mail:

IČ:

web:

Odpad:
Katalogové číslo:

Název:

Datum dodávky odpadu:

Kategorie:
Doprava odpadu (RZ vozidla):

Místo vzniku odpadu:

Ov

ení kritických ukazatel

odpadu:

Provedeno (Ano/Ne/Datum):

Datum dalšího ov

ení:

2x ročn pro osobu oprávn nou podle § 14 Zákona o odpadech (provozovatel za ízení)
1x ročn pro osobu, která je současn původcem odpadu

Čestné prohlášení:
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Prohlašuji že, odpad dodaný odb rateli odpovídá základnímu popisu odpadu, který byl p edložen p i první
dodávce tohoto odpadu.

Razítko:

Jméno a podpis:
osoby opr. jednat jménem původce odpadu
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c)

provozovatel za ízení vydá písemné potvrzení o p íjmu každé dodávky odpadů.
Vzor dokladu o p ijetí odpadů do za ízení:

P ÍJEMKA – P EVODKA – VÝDEJKA
Obchodní firma (razítko):

Číslo: …………

Datum: …………

Dodací list:

Číslo objednávky:

Došlo dne:

P epravní list

Číslo faktury:

Dopravní prost edek:

OD KOHO / KOMU:

Po adové
číslo:

Kód
odpadu:

Název
(druh odpadu):

Množství

odpadu
P ijaté:

Vydané:

Cena:
MJ:

Za MJ:

Celkem:

Vystavil:

Schválil:

Vydal:

P ijal:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

(3) Do za ízení nebudou p ijímány jiné druhy odpadů než výše uvedené. Doklady o kvalit
p ijímaných odpadů bude provozovatel uchovávat po dobu 5 let. Pokud odpad nebude
do za ízení p ijat, bude tato skutečnost ihned ohlášena na Krajský ú ad Zlínského
kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, t ída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, tel.:
577 043 111, fax.: 577 043 352, http://www.kr-zlinsky.cz, podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonicky, faxem nebo e-mailem a poté ješt písemn .
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Za p íjem odpadů do za ízení je zodpov dný:
Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček
V dob nep ítomnosti jmenovaného jej zastupuje osoba, kterou tím pov
provozu.

27.

í vedoucí

Popis manipulace s odpadem v za ízení

Nebezpečné odpady podle katalogu odpadů se do za ízení nep ijímají.
Za ízení slouží ke sb ru a výkupu ostatních odpadů, železných a neželezných kovů (a dále
viz Druhy odpadů, které se budou na za ízení sbírat, vykupovat – kap.16, str.12 tohoto
provozního ádu). Sb r odpadů probíhá podle Katalogu odpadů. Odpady jsou sbírány od
původců (obce, právnické osoby, fyzické osoby oprávn né k podnikání, fyzické osoby).
Po p evzetí odpadu od původce je původce odpadu zaevidován, vozidlo zváženo (zváženo
u smluvních partnerů) a odesláno. O p evzetí odpadu je vystaven doklad, který obsahuje
identifikační údaje původce i odb ratele, množství odpadu, kód odpadu podle Katalogu
odpadů, datum a podpis p ejímajícího. Vzor dokladu je uveden v kapitole Způsob
dokladování kvality odpadů ze strany původců a způsob nakládání s odpady b hem
p ejímky (bod tohoto provozního ádu). Stejn se postupuje i p i p edávání odpadu.
Menší množství odpadů z vlastní výroby jsou skladována v malých kontejnerech nebo
sudech a takto jsou i p edávána odborným oprávn ným firmám.
O množství odpadů je vedena průb žná evidence odpadů v souladu a s náležitostmi podle
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

28.

Schéma manipulace s odpadem v za ízení

Dovoz
p íjezd

Vážení

P ejímka

Vystavení dokladů

Uložení
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Úprava
(t íd ní)

Nakládání

Vážení

Vystavení dokladů

Odvoz
P edání

29.

Opat ení k zajištění bezpečnosti a hygieny práce

Za ízení je určeno pouze pro ostatní odpady. Nebezpečné odpady nejsou sbírány ani
vykupovány.
Odpady, které jsou p edm tem sb ru a výkupu nejsou nebezpečné ve smyslu platných
p edpisů a obvykle neobsahují ani složky se závadnými účinky na zdraví. Je však nutno se
bránit proti nadm rnému prachu a poran ním. Pracovníci jsou proto povinni neustále
používat p id lené osobní ochranné pomůcky, pracovní od v a je-li to nutné z důvodu
prašnosti, tak i respirátor.
Zam stnanci, obsluhující za ízení a manipulující s odpady jsou seznámeni s jejich
fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jsou vybaveni p íslušnými osobními ochrannými
pracovními prost edky, včetn čistících prost edků.
P i práci je nutno dodržovat zákaz jedení, pití a kou ení. To je možné až po hygienické
očist na místech k tomu určených.
Pracovníci musí mít k dispozici lékárničku a pohotovostní zásobu čisté vody balené stolní
vody – 5 až 6 litrů. Pracovníci jsou povinni kontrolovat stav a úplnost vybavení lékárničky
a oznámit vedoucímu p ípadnou nutnost jejího dopln ní.
Pracovníci jsou povinni se pravideln podrobovat léka ské prohlídce podle pokynů
zam stnavatele. Pravidelné prohlídky se provádí u smluvního léka e.
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30.

Zásady poskytování první pomoci

První pomoc je první zásah nebo léčení poskytnuté postiženému jakýmkoliv poran ním
nebo náhlým onemocn ním ješt p ed p íjezdem sanitního vozu nebo kvalifikovaného
zdravotníka. Je do ní zahrnuto použití improvizovaných pomůcek a materiálu, které jsou
práv k dispozici.

Cíle
první
pomoci

• První pomoc poskytujeme postiženému, abychom zachránili jeho život,
• abychom zabránili zhoršení jeho stavu,
• abychom zajistili podmínky pro jeho zotavení.

30.1 Udržování životních funkcí
Zručný školený zachránce je schopen zachránit život udržováním životních funkcí
postiženého. Pravidlo ABC (z anglického Airway, Breathing, Circulation) pomáhá p i
zajišt ní následujících funkcí:

A

• Průchodnost dýchacích cest.

B

• Adekvátní dýchání.

C

• Dostatečný krevní ob h.
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Pro postiženého jsou nebezpečné zejména 3 neodkladné stavy:
3
neodkladné
stavy

A

• Zástava dýchání a/nebo zástava ob hu.
• Prudké krvácení.
• Stav bezv domí, který může způsobit nedostatečnou průchodnost dýchacích cest,
nebo i zástavu dýchání.

Zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest

Pokud je dýchání hlučné (chrápání, pískání, bublání), mohou být dýchací cesty zúženy
nebo zcela blokovány.

Zajišt ní

• Klekn te si vedle postiženého ze strany u hlavy,
• zvedejte jeho bradu dop edu a nahoru ukazovákem a prost edníkem jedné ruky.
Druhou ruku položte na jeho čelo a stlačujte jí hladu dozadu. Zvednutím čelisti se
posune ko en jazyka dop edu a dýchací cesty se uvolní.

Po uvoln ní dýchacích cest záklonem hlavy posuďte dýchání:
• Udržujte hlavu v záklonu a p iložte svoje ucho nad ústa a nos postiženého.

Posouzení
dýchání

• Pozorujte pohyby hrudníku a b icha. Poslouchejte, dýchá-li postižený ústy a nosem.
Sledujte, jestli ucítíte na uchu a tvá i vzduch vydechovaný postiženým.

Dýchací cesty mohou být i po záklon hlavy blokovány cizí látkou (zvratky, vyraženými zuby,
zubní protézou, jídlem). Pokuste se je odstranit.
• Obraťte hlavu postiženého na stranu.

Vyčišt ní
dýchacích
cest

• Zahnutým ukazovákem a prsteníkem vyt ete ústní dutinu. Neztrácejte čas hledáním
p edm tů uložených hloub ji. Dávejte pozor, abyste p itom žádný cizí p edm t
nezatlačili hloub ji do hrdla.
• Op t posuďte dýchání (viz výše).

B

Dýchání

Nejúčinn jší metodou um lého dýchání je p esun vzduchu z vlastních plic do plic
postiženého pomocí dýchání z úst do úst. V n kterých p ípadech je nevhodné nebo
nemožné:

Dýchání
z úst do úst
nepoužívat

• U rozsáhlých poran ní obličeje,
• je-li postižený zaklín n v poloze obličejem dolů,
• je-li z ejmé, že kolem úst postiženého je žíravina.

Dýchání z úst do úst má p ednost u všech nedýchajících postižených. Není-li možné
dýchání z úst do úst, dýcháme z úst do nosu, u malých d tí a kojenců z úst do nosu i úst
současn .
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Um lé
dýchání
z úst do úst

• Odstraňte p ekážející p edm ty z dýchacích cest (viz vyčišt ní dýchacích cest) a
obličeje. Uvoln te stažený krk (vázankou apod.) a stažený hrudník (t sné oblečení
apod.).
• Otev ete zeširoka ústa postiženého, zhluboka se nadechn te, prsty stiskn te nosní
dírky postiženého a p ekryjte svými ústy ústa postiženého.
• Vydechn te vzduch do plic postiženého a pozorujte hrudník postiženého, pokud se
zvedá, proniká vdechovaný vzduch do plic postiženého.
• Oddalte dostatečn ústa a nechejte postiženého pln vydechnout. Pozorujte jeho
hrudník i b hem výdechu. Zhluboka se nadechn te a opakujte vdech.
• Po dvou vdechnutích zjist te pohmatem tepu, zda je zachována srdeční činnost.

Bije-li srdce a tep je hmatný, pokračujte v um lém dýchání frekvencí 12-16 vdechů za
minutu až do obnovení spontánního dýchání. Je-li to nutné, podporujte slabé spontánní
dýchání s p izpůsobením dechu postiženého až do doby, kdy bude spontánní dýchání
postiženého dostatečné. Je-li dýchání dostatečné uložte postiženého do stabilizované
polohy na boku.
Není-li tep hmatný, musíte ihned zahájit nep ímou masáž srdce.

C

Krevní ob h

U netepajícího srdce mohou být srdeční stahy stimulovány stlačováním hrudníku.
Nikdy se nepokoušejte o nep ímou srdeční masáž bije-li srdce, i když slab , a je
hmatný alespoň n jaký tep.

Nep ímá
srdeční
masáž

• Uložte postiženého na pevný podklad a klekn te si vedle jeho hrudníku.
• Vyhledejte tlakové místo na hrudní kosti: položte prost edník jedné ruky na hrot
mečíku hrudní kosti a vedle n j položte ukazováček. Dlaň druhé ruky položte vedle
t chto prstů.
• Na takto položenou dlaň na hrudní kosti položte druhou ruku a propleťte si prsty.
Paže napn te, ramena posuňte p ímo nad položené dlan , aby tlak působil kolmo
dolů.
• Kolmo dolů stlačte hrudní kost. U prům rného člov ka o 4 až 5 cm. Tlak uvoln te.
Proveďte 15 stlačení. Celková frekvence stlačování má být 80 až 100 za minutu.
Hrudní kost stlačujte pravideln a udržujte frekvenci.
• Skloňte se znovu k hlav postiženého a uvoln te jeho dýchací cesty a dvakrát do
n j vdechn te.
• Pokračujte v rytmu 2 vdechy na 15 stlačení. Hmatnost tepu na krční tepn
zkontrolujte po 1 minut a potom vždy po 3 minutách.
• Zjistíte-li, že je tep na krční tepn hmatný, OKAMŽIT P ERUŠTE SRDEČNÍ MASÁŽ!
Pokud není obnoveno spontánní dýchání, pokračujte v um lém dýchání z úst do úst.
Nedostatečné dýchání podporujte a p izpůsobte se frekvenci dýchání postiženého.

Strana 29

Provozní ad „Za ízení ke sb ru a výkupu a na úpravu odpadů“
MINERÁL-METAL, s. r.o.

Posouzení
účinnosti
masáže

• Je-li resuscitace účinná, je tep na krční tepn p i každém stlačení hmatný.
• Sledujte tvá e a rty postiženého. Jakmile začne obíhat okysličená krev, zbarvení se
zlepší.
• Pokud postižený nedýchá, zm ní se normální zbarvení kůže v namodralé (cyanóza).

V záchran – resuscitaci postiženého pokračujte dokud není obnoveno spontánní dýchání a
tep, nebo dokud resuscitaci nep evezme kvalifikovaná osoba, nebo dokud nejste zcela
vyčerpáni a neschopni v záchran pokračovat a to i p esto, že nejste p esv dčeni zda je
ješt možno postiženého zachránit.

Ukládání do stabilizované polohy na boku
Nep ímá
srdeční
masáž

• Klekn te si k boku postiženého. Dolní končetinu, která je k vám blíže, ohn te tak,
aby koleno svíralo ostrý úhel.
• P eložte horní končetinu postiženého, která je od vás dále, p es nadb išek
postiženého a ruku, která je k vám blíže zasuňte s nataženými prsty pod jeho
hýžd .
• Uchopte paži ležící p es nadb išek a ohnuté koleno a p evalte postiženého na bok
sm rem k sob .
• Upravte polohu postiženého tak, aby m l hlavu v záklonu a ústa co nejníže. Hlavu
podložte vlastní rukou postiženého tak, aby se nemohla otočit obličejem dolů.
• P ikryjte postiženého pokrývkou nebo plášt m, abyste zabránili jeho podchlazení.

30.2 První pomoc p i úrazu elektrickou energií doporučení Českého
elektrotechnického svazu ČES 00.02.94

Návod preventivních opat eních proti úrazům, návod postupu záchranných prací a další
související postupy p i ešení úrazu elekt inou jsou podrobn uvedeny nap .v Doporučení
Českého elektrotechnického svazu ČES 00.02.94. P i vzniku úrazu elektrickou energií
závisí výsledek záchrany postiženého na rychlém a správném provedení záchranných prací,
které spočívají nejprve ve vyprošt ní postiženého mimo dosah zdroje úrazu, následn
k poskytnutí první pomoci a zajišt ní léka ské pomoci.
Pokud postižený zůstává ve styku s elektrickým za ízením, dá se p edpokládat, že úrazový
d j pokračuje a působením proudu vzniká u postiženého k ečovité stažení svalstva a
obvykle se nemůže sám ze sev ení vyprostit, nemůže se sám nadechnout, může dojít
k zástav srdce. Zástavu srdce vždy provází zástava dýchání. Nejbezpečn jším z hlediska
zachránce a také p ednostn používaným způsobem je vypnutí p ívodu elektrického
proudu. Pokud to není z časových důvodů možné anebo v p ípad nebezpečí pádu
postiženého je vhodn jší použít způsob odtažením postiženého z dosahu elektrického
proudu, p i kterém se však nesmí zachránce p ímo dotýkat žádné části t la postiženého. K
odtažení je vhodné použít suchou část od vu, rukavici, nejlépe je provád t záchranu
z navíc izolovaného místa (nap íklad d ev ná deska, koberec apod.). V p ípad odsouvání
zdroje úrazu z dosahu postiženého je nutno rovn ž použít p edm t s dostatečnou
elektrickou izolací (nap íklad suchá d ev ná tyč). V nezbytných p ípadech je možné
provést p erušení p ívodu elektrického proudu nástrojem s evidentní izolační schopností.
Pro správný postup p i poskytování první pomoci je nejdůležit jší, jak závažné byly
elektrickou energií postiženy dv základní funkce člov ka, a to dýchání a srdeční činnost.
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Proto se první orientační vyšet ení o zdravotním stavu postiženého člov ka soust eďuje na
tyto funkce. Další úkony p i poskytování první pomoci jsou závislé na tom, zda je
postižený p i v domí, dýchá a má hmatný tep na krční tepn . Pokud n které z t chto
funkcí b hem orientačního vyšet ení neexistují, pak rychle orientačn zkontrolujeme
ostatní poran ní, p ivoláme další pomoc, zajistíme odbornou pomoc, provedeme
protišoková opat ení a základní neodkladnou resuscitaci podle nacvičených zásad první
pomoci.
• P erušit tok elektrického proudu, nebo

Cíl

• pokud je to bezpečné, odsunout postiženého z dosahu zdroje proudu.
• Zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.

Ošet ení

• U postiženého v bezv domí zajist te průchodnost dýchacích cest a posuďte dýchání.
Pokud je to nezbytné, resuscitujte podle pravidla ABC a uložte postiženého do
stabilizované polohy na boku.
• Ošet ete popáleniny a pečliv je vyšet ete. Mohou být hlubší, než je na první pohled
patrné.
• Proveďte protišoková opat ení a posuďte jejich účinnost.
• Zajist te odbornou zdravotnickou pomoc pro všechny postižené, kte í vyžadovali
resuscitaci, byli v bezv domí, utrp li popáleniny, nebo se u nich projevily subjektivní
nebo i objektivní p íznaky šoku.

30.3 První pomoc p i popáleninách a opa eninách
Poran ní vznikají působením extrémních teplot (horka nebo chladu), chemikálií, nebo
radiace, ale i p ílišné sluneční ozá ení. Popáleniny vznikající vlhkým horkem nazýváme
opa eniny. Praktické ošet ování opa enin a popálenin je stejné.
Popáleniny mohou postihnout i hlubší tkán než je kůže. V tšina popálenin vyžaduje
léka ské ošet ení. P i popálení je postižený výrazn ohrožen infekcí p es poškozené části
kůže.

Druhy
popálenin

• suché

Plameny, ho ící cigarety, horké spot ebiče, vysoké t ení.

• opa eniny

Pára, horká tekutina, horký tuk.

• chladem

Kontakt se zmrzlým kovovým p edm tem, tekutý kyslík nebo dusík
(stlačené plyny).

• poleptáním

Kyseliny a zásady z průmyslových chemikálií, ale i domácích
prost edků.

• elektrickou
energií

Teplo procházejícího elektrického proudu může způsobit
popáleniny kůže, ale i vnit ních orgánů.

• sluncem

Může poškodit kůži a oči.
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Obecný postup p i ošet ování popálenin
Menší
popáleniny

• Uklidňujte postiženého. Poran nou oblast ochlazujte pod mírným proudem tekoucí
studené vody, nebo ji pono te do nejmén na 10 minut (i déle), pokud p etrvává
bolest. Bolest nasv dčuje tomu, že poran ná tkáň je ješt pod vlivem tepla, které
by ji mohlo dále poškozovat.
Není-li po ruce voda, použijte jakoukoliv neškodnou tekutinu, nap íklad mléko nebo
pivo.
• Z poran né plochy šetrn sundejte prstýnky, hodinky, pásky, boty, nebo jiné
stahující části od vu d íve, než by mohly zaškrtit otékající popálenou část t la.
• Popáleninu obvažte čistým, p ednostn sterilním, materiálem, Nep ikládejte p ímo
na ránu žádný vláknitý nebo chlupatý materiál – nap . vatu.
• Nestrhávejte z popálené plochy puchý e, p iškva enou látku ani žádné jiné
p edm ty. Nezasypávejte popálenou plochu, nevtírejte do ní olej nebo mast.
Nepoužívejte adhezívní obvazy.
• V p ípad pochyb o závažnosti poran ní zajist te odbornou pomoc.

Závažné
popáleniny

• Postiženého položte na záda a podle možností zabraňte tomu, aby se popálená
plocha dotýkala podlahy. Popálenou plochu ochlazujte poléváním studenou vodou
nebo jinou vhodnou studenou tekutinou až do doby, kdy ustane bolest.
• Z poran né plochy šetrn odejm te všechny stahující p edm ty či části od vu
(prstýnky, hodinky, pásky, boty apod.) d íve, než mohou zaškrtit otékající popálenou
část t la.
• Okamžit šetrn svlečte od v nasáklý v elou tekutinou.
• Neodstraňujte nic, co je k rán p ichyceno.
• Poran nou oblast p ekryjte sterilním obvazovým nebo jiným (ne však vláknitým
nebo chlupatým) čistým materiálem. Krytí p ipevn te trojcípým šátkem.
• Nestrhávejte z popálené plochy puchý e, p iškva enou látku ani žádné jiné
p edm ty. Nezasypávejte popálenou plochu, nevtírejte do ní olej nebo mast.
• Popálený obličej ochlazujte až do ústupu bolesti. V p ípad pot eby můžete vytvo it
krycí masku z čistého povlaku polštá e, nebo jiného podobného materiálu, v n mž
vyst ihnete otvory pro oči, noc a ústa.
• T žce popálené končetiny znehybn te.
• Proveďte protišoková opat ení.
• Ztratí-li postižený v domí, zajist te průchodnost jeho dýchacích cest a posuďte
dýchaní. V p ípad pot eby resuscitujte podle pravidla ABC a uložte postiženého do
stabilizované polohy na boku.
• Neodkladn zajist te odbornou zdravotnickou pomoc. Postiženého p enášejte na
nosítkách ve vhodné poloze.
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30.4 První pomoc p i šoku
Šok je výslednicí zm n způsobených selhávajícím krevním ob hem. Selhávání ob hu krve
může být zavin no buď poklesem tlaku v t lním ečišti, nebo velkou ztrátou krve.
Důsledkem je nedostatečný p ísun kyslíku k životn důležitým orgánům. Může vést až
k smrti.
Mnoho možných p íčin šoku můžeme rozd lit do 2 hlavních skupin:

P íčiny
šoku

• Selhává srdeční činnost a důsledku toho nastane nízký krevní tlak (nap . p i
poran ní srdce elektrickým proudem, p i ucpání v nčitých tepen zásobujících srdce
apod.).
• Je drasticky snížen objem krve v t le (u prudkých krvácení, popálenin, zvracení a
průjmech, kdy je siln redukována tekutá složka krve).

Bolest, strach, nebo poloha vstoje mohou šok zhoršovat.

P íznaky
šoku

• Postižený je bledý až našedlý.
• Kůže se studená až zvlhlá potem.
• Postižený má závrat , pocit slabosti a pocit na omdlení.
• Postiženému se zrychluje a slábne tep.
• Postižený má m lké a rychlé dýchání.
• Postižený má pocit úzkosti nebo neklidu.
• Postižený má pocit žízn .
• Postiženému se zvedá žaludek, má pocit na zvracení.
• Postižený může být v bezv domí.

Cílem zákroků je co nejefektivn ji usnadnit průtok krve, mozkem, srdcem a plícemi a co
nejd íve zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.

Ošet ení
šoku

• S postiženým zbytečn nehýbejte.
• P ednostn ošet ujte vše, čím můžete dosáhnout p íznivého léčebného účinku (nap .
zevní krvácení).
• Postiženého průb žn uklidňujte.
• Postiženého uložte na záda s hlavou dole a otočenou na stranu, aby jste snížili
nebezpečí vdechnutí eventuelních zvratků.
• Pokud nemáte podez ení na zlomeninu, zvedn te dolní končetiny poran ného a
podložte je.
• Uvoln te postiženému tísnící části od vu u krku, hrudníku a pasu.
• Postiženého chraňte p ed prochladnutím. Zajist te mu pohodlí. Zvlhčujte mu rty
vodou, nepodávejte nic k pití!
• Ošet ete další poran ní.
• Kontrolujte dechovou frekvenci, tep a úroveň schopnosti reagovat v 10 minutových
intervalech.
• P i zhoršeném dýchání nebo eventuelním zvracení umíst te postiženého do
stabilizované polohy na boku.
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• P i ztrát v domí zajist te průchodnost dýchacích cest a kontrolujte dýchání. Je-li to
nezbytné, resuscitujte podle pravidla ABC a uložte postiženého do stabilizované
polohy na boku.
• Neodkladn zajist te zdravotnickou pomoc. P i p enášení nosítka nakloňte tak, aby
se hlava dostala pod úroveň t la.
Postiženého uklidňujete a ani na okamžik ho neopoušt jte. Nepodávejte mu žádné jídlo
ani pití, protože by to oddálilo následné podání celkové anestézie.

30.5 První pomoc p i zasažení chemicky škodlivými látkami
Chemicky škodlivé látky působí v t le různými způsoby. Působením na centrální nervový
systém mohou nep ízniv ovlivňovat dýchání, činnost srdce a dalších životn důležitých
funkcí. N které chemicky škodlivé látky vytlačují kyslík z krve, n které působí na trávící
systém a mohou vyvolávat zvracení, bolesti a průjmy. Žíraviny mohou t žce poleptat rty,
ústa, jícen, žaludek a působit silné bolesti.

Ošet ení
požití

pi

• Je-li postižený p i v domí, zjist te, co se p ihodilo. P i zasažení látkami toxickými
nebo velmi toxickými vyvolejte zvracení. V ostatních p ípadech se nepokoušejte
vyvolat zvracení.
• Jeví-li rty nebo ústa postiženého známky poleptání nebo popálení, opláchn te mu je
malým množstvím vody. Je-li to postiženému p íjemné, nebo je-li mu to úlevou,
podávejte mu po malých doušcích vodu nebo mléko, maximáln však jen asi ¼ litru.
• Když je postižený v bezv domí, uložte ho do stabilizované polohy na boku. I když
není p i v domí, může zvracet a hrozí zadušení zvratky.
• P i zástav dechu nebo srdeční činnosti i když ztratí postižený v domí, okamžit
resuscitujte podle pravidla ABC.
• Dbejte na to, aby jste nep išli do p ímého styku s chemicky závadnou látkou.
• Neodkladn zajist te odbornou zdravotnickou pomoc. S postiženým pošlete vzorky
zvratků a látek.

Ošet ení
pi
zasažení oka

• 10 až 15 minut vyplachujte zasažené oko proudem čisté vody

Ošet ení
zasažení
od vů

• Pot ísn né nebo jinak zasažené od vy odstraňte. P i odstraňování dbejte na to, aby
jste nep išli do p ímého styku s chemicky závadnou látkou.

pi

• Vyhledejte léka ské ošet ení.

• Postižené místo ošet ete mýdlem nebo mýdlovou vodou nebo ed nou citrónovou
šťávou.
(P i zasažení kyselinou použijte mýdlový roztok, p i zasažení zásadou použijte
ed nou citrónovou šťávu).

30.6 První pomoc p i vdechnutí kou e
Oheň spot ebovává atmosférický kyslík. V ho ící místnosti může být tak nízká hladina
kyslíku, že může vyvolat dušení. Kou dráždí hrdlo a je p íčinnou k ečovitého sev ení
hrtanu s následným uzav ením dýchacích cest. Ho ící plasty můžou uvolňovat jedovaté
plyny, které mohou působit smrteln .
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Ošet ení p i
vdechnutí
kou e

• Dopravte postiženou osobu do bezpečí, aniž byste ohrozili sami sebe.
• Uhaste ho ící nebo doutnající od v.
• Je-li postižená osoba v bezv domí, zajist te průchodnost dýchacích cest a posuďte
dýchání. Pokud je to nezbytné, resuscitujte podle pravidla ABC a uložte postiženého
do stabilizované polohy na boku.
• Ošet ete všechny popáleniny.
• Zajist te p evoz do nemocnice.

30.7 Ošet ení ran a stavění krvácení
Drobné
od rky a
krvácení z
vlásečnic

• Krvácení z vlásečnic bývá mírné a obvykle ustává samovoln .

Mírné krvácení
ze žil a nebo
malých tepen

• U žilního krvácení použijeme tlakový obvaz p ímo na ránu (na ránu p iložíme kus
sterilního obvazového materiálu, nap íklad tuhého polštá ku a k rán ho p itlačíme
n kolika obtáčky obinadla nebo pruhem náplasti apod.).

• Je-li nutné ho zastavit, postačuje obvykle p iložení sterilního obvazu nebo
rychloobvazu.

• U krvácení z velkých žil je nutno stlačit oba konce poran né nebo p erušené žíly
(ránu zabezpečíme proti krvácení podobn jako u žilního krvácení).
• P i žilním krvácení na končetinách je vhodné z končetiny odstranit tísnící od v a
zvednout postiženou končetinu do výše ke zmírn ní průtoku krve.

Prudké
tepenné
krvácení

• Je nutné IHNED zastavit a to i p ímým stlačením rány rukou nebo prsty bez ohledu
na možnost zanesení infekce, nejlépe stlačením p ívodní tepny prstem na vhodném
míst proti kosti.
• Potom je teprve možno p ipravit polštá z obvazu nebo kapesníku a ten rychle
p itlačit na ránu a pevn p ivázat k postižené části t la.
• Je-li to nutné, držet tepny prsty až do p íchodu léka e.

30.8 Nástěnná lékárnička 1. pomoci
Kompletní lékárnička by m la obsahovat následující vybavení.

Léčiva

• Acylpyrin 0,5 g 10 tablet

2x

• adsorpční uhlí 10 tablet

1x

• benzín léka ský láhev 30 ml

1x

• Ophtal

1x

• Ataralgin nebo jiné voln prodejné analgetikum 10 tablet

1x

• Septonex nebo jiný vhodný dezinfekční p ípravek

1x
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Obvazový
materiál

Zdravotnic-ké
pomůcky

• gáza hydrofilní skládaná sterilní

1x

• náplast hladká 2,5 cm x 1 m

1x

• náplast s polštá kem 6 x 3 cm

4x

• obinadlo hydrofilní sterilní 8 cm x 5 m

1x

• obinadlo elastické 6 cm x 5 m

1x

• obvaz hotový pro první pomoc (obvazový balíček) č.1

1x

• obvaz hotový pro první pomoc (obvazový balíček) č.2

1x

• obvaz hotový pro první pomoc (obvazový balíček) č.3

1x

• šátek trojcípý

3x

• vata obvazová sterilní skládaná 25 g

1x

• kapátko oční v pouzd e

1x

• pinzeta

1x

• rouška PVC 20 x 20 cm

1x

• rouška resuscitační

1x

• špendlíky zavírací v antikorozní úprav

4x

• teplom r léka ský

1x

Lékárnička je umíst na v prostoru kancelá e a šatny (viz Orientační plán).

31.

Sociální za ízení

Jako sociální za ízení slouží pro zbudované sociální zázemí umístn né v zadní části hlavní
budovy (viz Orientační plán). Zázemí tvo í splachovací WC, sprchový kout, kout
s umyvadlem a malá šatna.
Zdrojem vody pro sociální za ízení je ve ejný vodovodní
svedeny do ve ejné kanalizace.

32.

ád obce. Odpadní vody jsou

Provozní deník za ízení a způsob vedení evidence p ijatých a
využitých odpadů

O provozu za ízení je veden „Provozní deník za ízení“. Provozní deník je kniha formátu A4,
která v úvodu obsahuje popis, k čemu slouží, technické údaje o za ízení, jména
zam stnanců, kte í v za ízení pracují a jejich funkce a povinnosti. Dále je v popisu
uvedeno jaké druhy záznamů se v deníku sledují a kdo tyto záznamy provádí, včetn
odpov dnosti. Obsluha za ízení v součinnosti s panem:
Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček
a je povinna provád t zápisy do provozního deníku, který obsahuje záznamy:
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Provozní deník za ízení
v následu-jícím rozsahu:

k nakládání

s odpady

bude

veden

denn

Jména obsluhy,

a)

druh a množství odpadů (v hmotnostních jednotkách) p ijatých k využití, včetn
sídla původce odpadů, nebo oprávn né osoby a způsob naložení s odpady,

b)

Evidence o p ijatých odpadech je sledována odd len na evidenčních kartách odpadů a
je provád na dle zákona 185/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky MŽP č.: 383/2001 Sb.
V rozsahu a s náležitostmi. Tato evidence je potom součástí provozního deníku.

Vzor evidenční karty odpadu:
P VODCE NEBO OPRÁVN NÁ OSOBA

SAMOSTATNÁ PROVOZOVNA

Firma:

Provozovna:

Ulice:

Ulice:

PSČ, místo:

PSČ, místo:

IČ:

Č. provozovny:

IČZ/IP:

IČZ/IP :

Osoba oprávn ná:

Os. odpov dná:

Kontakt:

Kontakt:

Razítko a podpis:

Místo nakládání
s odpadem:

EVIDENČNÍ KARTA ODPADU

ZA ROK 200x

Firma:
Provozovna:
IČ:
Č. provozovny:
Kód odpadu dle katalogu: Název odpadu (dle katalogu odpadů):

Kategorie:

Sm sný komunální odpad

20 03 01

O

Kód dle Bú

číslo zápisu

datum

kód

1

2

3

1

1.1.200x

C00

2

31.1.200x

A00

3
4

7

(+)

28.2200x

A00

A00
AN3

zůstatek ve firm
[kg]

Partner: IČ, název provozovny, sídlo
provozovny, kód okresu provozovny (CZNUTS 4)

5

6

0
100

20
100

100

AN3
31.3.200x

(-)
4

AN3

5
6

množství odpadu [kg]

20

IČ, Firma …

20
100

100

20

IČ, Firma …

20
100

20

IČ, Firma …
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8

30.4.200x

9
10

A00

100

AN3

20
100

31.5.200x

11

20

IČ, Firma …

20
20

Průb žná evidence odpadů se vede p i každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou
produkci se považuje napln ní shromažďovacího nebo sb rového prost edku, nebo
p evzetí odpadu od původce nebo oprávn né osoby, nebo p edání odpadu jiné oprávn né
osob . V p ípadech, kdy se jedná o nep etržitý vznik odpadů, se průb žná evidence vede
v týdenních intervalech, p i periodickém svozu komunálního odpadu v m síčních
intervalech.
Evidenci za provozovnu vede samostatn za každý druh odpadu osoba oprávn ná jednat
jménem provozovatele za ízení. Hlášení o produkci a nakládání s odpady bude obecnímu
ú adu obce s rozší enou působností zasíláno ve stanoveném termínu.
Za dodržení podmínek stanovených uvedenými p edpisy odpovídá:
Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček
Provozní deník dále obsahuje:
c)

výsledky kontrol (monitorování) provozu za ízení,

d)

výsledky analýzy odpadů specifikovaných v provozním ádu za ízení,
P i p ejímce odpadů z vlastní produkce do za ízení není pot eba provád t analýzy,
pouze v p ípad pochybností obsluhy o za azení p ijímaného odpadu, si obsluha
za ízení takovouto analýzu vyžádá.
P i p ejímce odpadů do za ízení od partnerů provádí odpov dná osoba vizuální
kontrolu každé dodávky odpadů a namátkovou kontrolu odpadů k ov ení shody
odpadů s popisem uvedeným v průvodních dokladech p edložených původcem
nebo oprávn nou osobou v p ípadech, že se jedná o pravidelnou, opakovanou
dodávku. Tato kontrola spočívá v odb ru vzorků odpadů a v ov ení, zda odpad
odpovídá podmínkám, které jsou uvedeny v dokladech popisujících odpad.
Kontrolní zkoušky jsou zam eny na ukazatele, které jsou rozhodující pro p ijetí
odpadu do za ízení.
Provozovatel za ízení vydá písemné potvrzení o p íjmu každé dodávky odpadů. Viz
bod Způsob dokladování kvality odpadů ze strany původců a způsob nakládání s
odpady b hem p ejímky provozovatelem za ízení tohoto provozního ádu.

e)

technické údaje o provozu za ízení,

f)

záznamy o poruchách (provozní poruchy a havárie a způsob jejich odstran ní),

g)

záznamy o opravách za ízení,

h)

záznamy o provozu za ízení nebo o odstavení z provozu,

i)

záznamy o školení pracovníků.

Součástí provozního deníku jsou technické údaje o za ízení a jména zam stnanců
určených k obsluze za ízení.
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Vzor evidenčního listu provozního deníku za ízení:
PROVOZNÍ DENÍK ZA ÍZENÍ
DATUM:

ČINNOST:

xx.xx.XXXX

KOLAUDACE ZA ÍZENÍ

xx.xx.XXXX

ZA ÍZENÍ UVEDENO DO PROVOZU

xx.xx.XXXX

Za ízení odstaveno

xx.xx.XXXX

Oprava
Sva ení prasklé st ny.

xx.xx.XXXX

Provoz obnoven

xx.xx.XXXX

Kontrola – st na v po ádku

xx.xx.XXXX

Školení obsluhy
Bezpečnost práce

xx.xx.XXXX

Provedena celková kontrola za ízení BEZ ZÁVAD

xx.xx.XXXX

Analýza odpadu od firmy xxxxxxxxx s.r.o.
BEZ ZÁVAD – VYHOVUJE - P IJATO

PODPIS:

………
………
xx.xx.XXXX

Kontrola – dešťová kanalizace v po ádku

xx.xx.XXXX

Technické parametry
teplota motoru v po ádku
………

xx.xx.XXXX

UKONČENÍ PROVOZU
Provozní deník za ízení XXXXXXXX strana X .

Kontrolou evidence a zápisů v provozním deníku je pov

en:

Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček

33.

Způsob zabezpečení technické kontroly provozu včetně
monitorování vlivů na životní prost edí (podle zvláštních
p edpisů)

Kontrolou spolehlivého provozu za ízení je pov

en pan:

Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček
Který zodpovídá za pln ní povinností obsluhy za ízení.
Zodpov dná osoba neustále kontroluje technický stav za ízení.
Technika používaná p i nakládání, vykládání a t íd ní (hydraulická ruka) je zabezpečena
p i odstavení z provozu (parkování) tak, že mechanická ruka je uložena na podložku
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(záchytnou nádobu), aby se zabránilo úniku škodlivých látek do ŽP. Drobné úkapy b hem
provozu hydraulické ruky jsou ihned odstraňovány.
Vzhledem k tomu, že v za ízení bude nakládáno pouze s ostatními odpady a to bez
nebezpečných složek, nemá za ízení negativní vliv na životní prost edí. Malým zdrojem
znečišťování ovzduší ve smyslu Zákona o ochran ovzduší je pouze zdroj tepla, který je
ádn ohlášen. Jelikož se jedná o malý zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č.
385/2005 Sb., zákon o ochran ovzduší, a koncentrace látek škodlivých ovzduší v
kou ových plynech nep esahuje stanovené limity, není nutno provád t m ení emisí.
Nadm rný hluk za ízení neprodukuje.
Emise za ízení: Technika používaná na manipulaci v za ízení jsou vysokozdvižný vozík a
hydraulická ruka. Jedná se o mobilní za ízení s dieselovým motorem a emise za ízení
odpovídají spot eb nafty.
P i zjišt ní závady, která by mohla mít vliv na nadm rné znečišťování životního prost edí,
bude za ízení ihned odstaveno z provozu a zajišt na jeho oprava.

34.

Opat ení k omezení negativních vlivů za ízení na životní
prost edí

Omezení negativních vlivů za ízení na životní prost edí dosáhne obsluha důsledným
dodržováním povinností obsluhy za ízení stanovených v tomto provozním ádu, zejména
jeho pravidelnou kontrolou a dodržování ustanovení v Plánu havarijních opat ení.
Kontrolou spolehlivého provozu za ízení je pov

en pan:

Zodpov dná osoba: Ing. Radek Mitáček
Který zodpovídá za pln ní povinností obsluhy za ízení.
Zodpov dná osoba neustále kontroluje technický stav za ízení.
Technika používaná p i nakládání, vykládání a t íd ní (hydraulická ruka) je zabezpečena
p i odstavení z provozu (parkování) tak, že mechanická ruka je uložena na podložku
(záchytnou nádobu), aby se zabránilo úniku škodlivých látek do ŽP. Drobné úkapy b hem
provozu hydraulické ruky jsou ihned odstraňovány.

35.

Opat ení k zajištění bezpečnosti a hygieny práce

Za ízení je určeno pouze pro ostatní odpady. Nebezpečné odpady nejsou sbírány ani
vykupovány.
Odpady, které jsou p edm tem sb ru a výkupu nejsou nebezpečné ve smyslu platných
p edpisů a obvykle neobsahují ani složky se závadnými účinky na zdraví. Je však nutno se
bránit proti nadm rnému prachu a poran ním. Pracovníci jsou proto povinni neustále
používat p id lené osobní ochranné pomůcky, pracovní od v a je-li to nutné z důvodu
prašnosti, tak i respirátor.
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Zam stnanci, obsluhující za ízení a manipulující s odpady jsou seznámeni s jejich
fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jsou vybaveni p íslušnými osobními ochrannými
pracovními prost edky, včetn čistících prost edků.
P i práci je nutno dodržovat zákaz jedení, pití a kou ení. To je možné až po hygienické
očist na místech k tomu určených.
Pracovníci musí mít k dispozici lékárničku a pohotovostní zásobu čisté vody, nejmén 5 až
6 litrů balené stolní vody bez bublin (nesycená) v PET lahvích s platnou dobou záruční
lhůty. Pracovníci jsou povinni kontrolovat stav a úplnost vybavení lékárničky a oznámit
vedoucímu p ípadnou nutnost jejího dopln ní.
Pracovníci jsou povinni se pravideln podrobovat léka ské prohlídce podle pokynů
zam stnavatele. Pravidelné prohlídky se provádí u smluvního léka e.

36.

Opat ení k zabránění vstupu nepovolaných osob

Vstup do za ízení je možný jen p es zabezpečenou uzamykatelnou vrátnici.
Celý areál za ízení je oplocen.
Po ukončení provozu za ízení (konec pracovní sm ny apod.), je objekt, ve kterém je
za ízení provozováno, uzamčen.

37.

Způsob provozování vodohospodá ských za ízení

Vodohospodá ská za ízení v blízkosti provozovny nejsou.

38.

Suroviny a energie
(dle bodu 7 p ílohy č. 1 vyhlášky MŽP 383/2001 Sb.)

Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů p ijímaných do za ízení je uvedena v tomto
provozním ádu výše.
V za ízení se nevyužívají jiné suroviny než odpadní kovy od původců a odpady uvedené
v tomto provozním ádu. Za ízení je určeno pouze pro ostatní odpady a nebezpečné
odpady se do za ízení nep ijímají.
Dle 7.1
Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů p ijímaných do za ízení je uvedena v bod
Druhy odpadů, které se budou na za ízení sbírat a vykupovat tohoto provozního ádu.
Dle 7.2
Suroviny využívané v za ízení (krom p ijímaných odpadů) nejsou žádné.
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Dle 7.3
Materiály nebo energie z odpadů se v za ízení nevyužívají. Z p ijatých odpadů se
odstraňují pouze nežádoucí p ím si.
Jako odpad p i t íd ní p ijatých odpadů vzniká sumárn asi do 0,1‰ hmotnosti vstupní
suroviny d evo, papír, plasty a plastové fólie a sm sný komunální odpad. Všechny ostatní
materiály, to je p es 99,99% p ijatého množství je využito.
Dle 7.4
Spot eba energie v p epočtu na jednotku hmotnosti vstupního materiálu:
Elektrická energie

0,0052 kWh/kg hmotnosti vstupního materiálu.

Nafta

0,0043 litrů/kg hmotnosti vstupního materiálu.

Kyslík v lahvích

0,1200 kg/kg hmotnosti vstupního materiálu.

Propan butan v lahvích

0,0100 kg/kg hmotnosti vstupního materiálu.

Dle 7.5
Odpadní vody jako takové nevznikají, protože v provozu za ízení není použita žádná
technologická voda. Jiné odpadní vody vznikají pouze z b žného provozu šaten a
sociálního za ízení.
Dle 7.6
Hmotnostní tok

3,3.10-5 kg odpadního materiálu / kg vstupních odpadů.

Emise do ovzduší v za ízení produkuje pouze vysokozdvižný vozík. Jedná se o mobilní
za ízení s dieselovým motorem a emise t chto strojů odpovídají spot eb nafty.

39.

Školení pracovníků

Zam stnanci, obsluhující za ízení a manipulující s nebezpečnými odpady, jsou
prokazateln seznámeni s jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jsou vybaveni
p íslušnými osobními ochrannými pracovními prost edky, včetn čistících prost edků.
Zam stnanci i vedoucí pracovníci postupují podle sm rnice „Výchova zam stnanců
k zajišt ní bezpečnosti ochrany zdraví p i práci“.

Plán školení zam stnanc :
1 x ročn

Školení poskytování první pomoci p i úrazech nebo poran ní.

1 x ročn

Školení bezpečnost a hygiena práce.

1 x ročn

Protipožární školení.

1 x ročn

Zákon o odpadech, vodní zákon, zákon o chemických látkách a p ípravcích a další zákony
ve vztahu k provozu a obsluze za ízení.

2 x ročn

Školení ešení a odstraňování p ípadných havarijních situací.

Každý pracovník bude nejprve komplexn proškolen p i tzv. vstupním školení a poté již
podle plánu.
Pracovníci prokazateln stvrdí, že byli seznámeni s výše uvedenými p edpisy podpisem
v provozním deníku.
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40.

Směrnice k dodržování ustanovení tohoto provozního ádu
za ízení ke sběru, výkupu a na úpravu odpadů

Účel:

Práva a povinnosti zam stnanců firmy p i prevenci havárií a p i p ípadné
havarijní situaci.

P edm t:

Tento provozní ád je interní postup pro činnosti a následná opat ení
v p ípad havárie a to v souladu s p íslušnými právními p edpisy ve vztahu
k životnímu prost edí.

Výkon:

Tento provozní ád je závazný pro všechny zam stnance firmy. Jednotliví
zam stnanci mají tato práva a povinnosti:

Majitel





Ekolog






Vedoucí
provozní
jednotky






Technicko
hospodá ští
pracovníci






Pracovník








Majitel, jednatel, zodpovídá za chod firmy také z hlediska životního prost edí
navenek,
kontroluje dodržování zavedeného systému v životním prost edí,
ukládá opat ení a p ípadný finanční postih p i zjišt ní neshody nebo odchylky
od zásad p ístupu k životnímu prost edí.
Určí ve spolupráci s p íslušným vedoucím provozní jednotky místa pro
shromažďování jednotlivých druhů látek a odpadů a způsob nakládání s nimi,
kontroluje stav systému odpadového hospodá ství ve firm a to nejmén
jednou za m síc. Z každé kontroly zpracuje zápis a ten p edá jednateli
metodicky spolupracuje s p íslušným vedoucím provozní jednotky na způsobu
nakládání s látkami a odpady,
vede a uchovává průb žnou evidenci odpadů za celou firmu po stanovenou
dobu.
Zodpovídá za dodržování ustanovení pro t íd ní a ukládání látek a odpadů na
své jednotce podle určení ekologa,
p i zjišt ní nového druhu odpadu nebo látky tuto dočasn uloží stranou a tuto
skutečnost ihned oznámí ekologovi,
p i vzniku havárie ihned zajistí její sanaci a ohlásí ekologovi,
metodicky spolupracuje s ekologem na způsobu nakládání s látkami a
odpady.
T ídí a ukládá látky a odpady do určených nádob,
dbá na dodržování zásad využívání látek a odpadů.
p i vzniku havárie ihned vypne zdroj dotčené energie a provede opat ení
k dalšímu neší ení havárie. Tuto skutečnost ihned oznámí p íslušnému
vedoucímu,
p i zjišt ní nového druhu odpadu nebo látky tuto dočasn uloží stranou a tuto
skutečnost ihned oznámí vedoucímu.
T ídí a ukládá látky a odpady do určených nádob,
dbá na dodržování zásad t íd ní a využívání látek a odpadů,
dbá o jemu sv ené místo dočasného shromažďování odpadů (je-li mu
p id leno),
kontroluje své spolupracovníky p i dodržování zásad péče o životní prost edí,
na p ípadné nedostatky je upozorňuje, p ípadn informuje vedoucího
provozní jednotky,
p i vzniku havárie ihned vypne zdroj dotčené energie a provede opat ení
k dalšímu neší ení havárie. Tuto skutečnost ihned oznámí p íslušnému
vedoucímu,
p i zjišt ní nového druhu odpadu nebo látky tuto dočasn uloží stranou a tuto
skutečnost ihned oznámí vedoucímu.
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Za pln ní ustanovení tohoto PROVOZNÍHO ADU, zodpovídají zam stnanci dle rozsahu
svých funkcí. V p ípad uplatn ní sankcí za strany kontrolních orgánů státní správy,
ponesou odpov dnost zam stnanci dle míry zavin ní a porušení povinností.
Roční hlášení bude zasíláno OÚ ORP prost ednictvím systému ISPOP.

41.

Seznam p íloh

P íloha č.1: „ Areál závodu Minerál-Metal s.r.o.“ 1:500 ,Tachymetrické zam ení
P íloha č.2: Kopie kolaudačního rozhodnutí
P íloha č.3: Stanovisko M stského ú adu Hluk odboru výstavby
P íloha č.4: Smlouva o nájmu mezi Ing. R.Mitáčkem, Ing. A. Mynarčíkovou a MinerálMetalem s.r.o.
P íloha č.5: Vyjád ení KHS – pracovišt Uherské Hradišt
P íloha č.6: Výpis z obchodního rejst íku
P íloha č. 7: Smlouva o zajišt ní zp tného odb ru olov ných baterií a akumulátorů

Ing. Radek Mitáček
spolumajitel firmy - jednatel společnosti
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