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UPROVOZNÍ ŘÁD

USběrný dvůr Města Červený Kostelec

IČZ: CZH00849

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K PROVOZOVNĚ A ZAŘÍZENÍ

1.1.        Identifikační údaje k     provozovně a zařízení  

1.1.1. Název zařízení se stručnou charakteristikou jejího účelu, zařazení do skupiny

Provozovna  Sběrný  dvůr  Města  Červený  Kostelec,  umístěná  v ulici  Řehákova
čp.1300,  Červený  Kostelec,  je  ve  smyslu  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech,
v platném  znění,  zařízením  pro  sběr  a  využívání  ostatních  a  nebezpečných
odpadů a místem zpětného odběru.

Účel zařízení:
1) soustřeďování odpadů od jiných osob – sběr odpadů
2) předběžné třídění a úprava soustřeďovaných odpadů
3) předběžné  skladování  za  účelem  jejich  přepravy  do  zařízení  na  zpracování

odpadů
4) další nakládání s odpady:

 shromažďování odpadů z vlastní produkce v místě jejich vzniku před dalším
nakládáním s odpady

 přeprava a doprava odpadů

Tento typ zařízení je svým technickým zabezpečením určen pro odpady v rozsahu
daném provozním řádem – přílohou č.6.

Pro  účely  provozování  zařízení  Městem Červený  Kostelec je  zpracován  tento
provozní řád. 

Způsoby  využívání  odpadů  dle  zákona  Přílohy  č.  3  a  4  zákona  o  odpadech  č.
185/2001 Sb., v platném znění jsou:
R12 – úprava odpadů před využitím, 
R13 – skladování odpadů před využitím, 
D15 – skladování odpadů před jejich odstraněním

Zařízení, ve kterých jsou prováděny výše uvedené činnosti, jsou ve smyslu zákona o
odpadech  a  podle  přílohy  č.  1  k  Vyhlášce  č.  383/2001  Sb.,  řazeny  do  skupiny
zařízení  „B“  a  proto  je  tento  provozní  řád  zpracován  v rozsahu  požadavků
vyplývajících z legislativy pro danou skupinu.

1.1.2. Identifikační údaje vlastníka provozovny 

Vlastník: Město Červený Kostelec
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 549 41
IČ:              002 72 566

Statutární zástupce – starosta:
Jméno: Ing. Rostislav Petrák
tel.: 491 467 548
email: 4T Urostislav.petrak@mestock.czU4T
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1.1.3. Identifikační údaje provozovatele zařízení

Provozovatel:          Město Červený Kostelec
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 549 41
IČ:                           002 72 566

Statutární zástupce – starosta:
3Statutární zástupce – starosta:

Jméno: Ing. Rostislav Petrák
tel.: 491 467 548
email: 4T Urostislav.petrak@mestock.czU4T

Smluvní externí ekologická společnost: 
37TEnviro PROFI s.r.o., Libčany 28, 50322
37TTel: +420 604 898 254
37Te-mail: 37T5T  lenka.jebouskova@enviroprofi.cz  5T

37Tdatová schránka: ID:vuyzh4h

1.1.4.   Předmět podnikání  

 37TVýpis  z  Registru  ekonomických  subjektů  ČSÚ  v  ARES,  vedeném
Ministerstvem  financí  ČR.  Obchodní  firma  byla  zapsána  dne  1.7.1973
s klasifikací  ekonomických  činností:  Všeobecné  činnosti  veřejné  správy  a
Pěstování plodin jiných než trvalých.

37TVýpis  z Registru  ekonomických  subjektů  ČSÚ  v  ARES  je  v Příloze  1  tohoto
provozního řádu.

1.1.5. Jména vedoucích pracovníků zařízení a ustanovení odpadového hospodáře

37TProvozně-technický vedoucí: Ivo Havíř, tel: 731 042 973

37TProvozní odpovědný pracovník  :   Richard Kosinka, tel: 491 463 646

37TVe smyslu ustanovení § 15 zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a
v kontextu  dosahovaných  množství  odpadů,  se  kterými  je  v zařízení  nakládáno
n  ebyla dosud ustanovena funkce odpadového hospodáře   pro zajištění odborného
nakládání s odpady (a to platí pro všechny provozovny provozovatele v součtu). 

37T1.2.       Základní údaje

1.2.1.  Údaje o dohlížecích orgánech

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, tel: 495 817 111

Česká inspekce životního prostředí – Hradec Králové
Resslova 1229/2a, Hradec Králové, tel: 495 211 175

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, tel: 491405469 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
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Habrmanova 19, Hradec Králové, tel: 495 058 111
Krajská  hygienická  stanice  Královéhradeckého  kraje,  územní  pracoviště
Náchod
Českoskalická 254, 547 01 Náchod, tel.: 491 407 811 

Povodí Labe, s.p.
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel: 495 088 111

1.2.2 Významná telefonní čísla (požární ochrana, záchranná služba, policie, 
oznámení havárie atd.)

1.2.3.  Údaje o schvalovacím orgánu

37TKrajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

1.2.4.  Údaj o ukončení stavby zařízení

Sběrný dvůr Červený Kostelec je stávajícím zařízením, které již bylo povoleno
na  základě  rozhodnutí  Krajského úřadu  č.j.  KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12  ze  dne
14.8.2018.

Rozhodnutí  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  k  provozování  zařízení  č.j.
KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12 ze dne 14.8.2018 je v příloze č. 2 tohoto provozního
řádu.

1.2.5.  Kapacita zařízení

Roční projektovaná kapacita zařízení: 2400 t/rok ostatních odpadů a 200 t/rok 
nebezpečných odpadů

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 2400 t/rok ostatních odpadů 
a 200 t/rok nebezpečných odpadů

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 50 t ostatních odpadů a 4 t 
nebezpečných odpadů

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 50 t ostatních odpadů a 4 t nebezpečných 
odpadů
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1.2.6.  Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí do 30.11.2024.

1.2.7.  Právní stav

Provozovna – sběrný dvůr v ulici Řehákova čp. 1300 v Červeném Kostelci - je dle
katastrální mapy umístěna v okrese Náchod, v kú. Červený Kostelec. Provozovna
sběrného dvora se vč. přípojek nachází na pozemku p.č. 1043/1, 1043/14, 1043/17,
1043/18, 1043/20, 1061/8, 1207/4 kú. Červený Kostelec. Nakládáním s odpady jsou
dotčeny parcely 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18, 1043/20 a 1061/8 kú. Červený
Kostelec.

37Kraj – NUTS3: Královéhradecký – CZ052
37Okres – NUTS4: Náchod – CZ0523
37Obec – NUTS5: Červený Kostelec – CZ0523573965
37Katastrální území (ÚTJ):  621102 Červený Kostelec
3TObec s rozšířenou působností: Náchod
37Ulice: Řehákova čp. 1300
parcelní číslo, druh pozemku a způsob využití:
p.p.č. 1043/1 ostatní plocha – jiná plocha
p.p.č. 1043/14 ostatní plocha – jiná plocha
1043/17 ostatní plocha – jiná plocha
1043/18 – ostatní plocha – ostatní komunikace
1043/20 – ostatní plocha – jiná plocha
1061/8 – ostatní plocha – neplodná půda
1207/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace

Katastrální situace je v Příloze č. 3A tohoto provozního řádu.
Výpis z katastru nemovitostí je v příloze č. 3B tohoto provozního řádu.

37TZeměpisné souřadnice přibližného středu provozního areálu
Zeměpisná šířka (N) 50°29'07.48"
Zeměpisná délka (E) 16°05'43.66"

37Vlastnické  právo  k provozovně  a  provozem  zařízením  dotčeným  pozemkům  má
Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec.

Dne 18.11.2014 bylo Městu Červený Kostelec uděleno stavební povolení na stavbu
Sběrný  dvůr  Červený  Kostelec  č.j.  08167/2014/VYST.  Stavba  je  členěná  do
následujících objektů:  správní objekt,  zpevněné plochy,  mostová váha,  nájezdová
rampa, kanalizační přípojka, elektrická přípojka nn a vodovodní přípojka.

Stavební povolení č.j. 08167/2014/VYST ze dne 18.11.2014 je v příloze č. 4A tohoto
provozního řádu.
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Městský  úřad  v  Červeném  Kostelci,  odbor  výstavby  a  ŽP  vydal  dne  19.6.2015
kolaudační  souhlas  s  užíváním  stavby  Sběrný  dvůr  Červený  Kostelec  pod  č.j.
04423/2015/VYST.

Kolaudační  souhlas  s  užíváním  stavby  Sběrný  dvůr  Červený  Kostelec  č.j.
04423/2015/VYST ze dne 19.6.2015 je v příloze č. 4B tohoto provozního řádu.

Následně  dne  9.2.2018  bylo  vydáno  stavební  povolení  o  rozhodnutí  o  umístění
stavby na stavbu Navýšení  kapacity  sběrného dvora Červený Kostelec.  Stavební
povolení č.j. 01118/2018/VYST obsahuje povolení stavby SO.01 – Zpevněné plochy,
SO.02  –  Oplocení,  SO.02  –  Dešťová  kanalizace  na  pozemcích  par.  č.  1043/1,
1043/14,  1043/17,  1043/18,  1043/20  a  1061/8  v  katastrálním  území  Červený
Kostelec.

Stavební povolení č.j. 01118/2018/VYST ze dne 9.2.2018 je v příloze č. 4C tohoto
provozního řádu.

Jedná se o stávající zařízení, nový provozní řád:
 Nemění název zařízení ani provozovatele zařízení, má přidělené vlastní IČZ:

CZH00849
 Nemění  umístění  záměru  –  záměr  je  umístěn  ve  stávajícím  areálu  a  na

pozemcích  užívaných  za  stejným  účelem  deklarovaným  povoleními
stavebního úřadu (viz kapitola 1.2.7.),  pouze se jedná o rozšíření areálu o
další pozemky.

 Nemění přijímané druhy odpadů kromě rozšíření o kód ostatního odpadu 20
01 25 – Jedlý olej a tuk

 Nemění kapacitu zařízení nad rámec aktuálního souhlasu k provozu zařízení-
ta zůstává zachována na již deklarovaných kapacitách  (viz. Kapitola 1.2.4. a
1.2.5.)

 Nemění původní činnost v činnost, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné
zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí (jak vyplývá
z celého návrhu textu provozního řádu)

 Nemění  užívání  stavby tak,  aby došlo  ke  změnám v užívání  stavby mající
nové nároky na veřejnou dopravní  a  technickou infrastrukturu  (jak  vyplývá
z celého návrhu textu provozního řádu)

 Nemění  užívání  stavby  tak,  aby  bylo  důvodné  posuzování  vlivů  na životní
prostředí  (jak  vyplývá  z celého  návrhu  textu  provozního  řádu),  nemění  se
schválené objekty zařízení

Koordinační  situace  navýšení  kapacity  sběrného  dvora  Červený  kostelec
vypracovaný  Ing.  Pavlem  Šindelářem  v  září  2017  je  v  příloze  č.  4D  tohoto
provozního řádu.

37TLokalizace provozovny:
37TUmístění provozovny  - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj  37T6T  www.mapy.cz  6T37T) je
v Příloze č. 5A, 5B (topografie, letecký snímek) 

37T1.3. Podklady pro vypracování, související předpisy a normy

1.3.1. Podklady o technickém řešení zařízení 
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 Projektová dokumentace ISES s.r.o., Praha - Ing. Pavel Šindelář a požárně
bezpečnostní řešení  Ing. Petr Havlíček ze srpna 2014

 Stavební  povolení  z  18.11.2014 a k 37Tolaudační  souhlas z 19.6.2015 vydané
MěÚ Červený Kostelec

 37TProvozní  řád,  vypracovaný Ing.  Antonínem Hanzlíkem ve spolupráci  s Ing.
Emilem Košutem v květnu 2015.

 37THavarijní plán, vypracovaný Ing. Antonínem Hanzlíkem ve spolupráci s Ing.
Emilem Košutem v březnu 2015

 37TPrověrka technického vybavení areálu provedená ing. Lenkou Jebouskovou -
Enviro PROFI s.r.o., dále pak sdělení provozovatele k činnostem při místním
šetření v dubnu 2018

1.3.2. Ostatní podklady

 37TZákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále
jen zákon), v platném znění 

 37TVyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
 37TVyhláška  MŽP  č.  383/2001  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s odpady

v platném znění

2  .    ZÁKLADNÍ POPIS ZAŘÍZENÍ  

37TMěsto  Červený  Kostelec  provozuje  sběrný  dvůr  města,  umístění  areálu  je
v Řehákové ulici. Jedná se o oplocenou zpevněnou plochu a její součástí je správní
budova  pro  účely  obsluhy  sběrného  dvora.  Správní  budova  je  mobilní  zateplený
kontejner 6x2,4m, který se skládá ze zádveří, kanceláře a WC. Správní budova je
elektricky vytápěna, je odkanalizována do městské kanalizace a připojena na vodu -
zásobování vodou je z městského vodovodu. Dále pak jsou na ploše umístěny dva
uzamykatelné mobilní ekosklady nebezpečného odpadu s bezpečnostní záchytnou
vanou a další vybavení běžné pro sběrné dvory. Areál je monitorován kamerovým
systémem.

37Sběrný  dvůr  sestává  ze  zpevněných  živičných  ploch,  vodovodní  přípojky,
kanalizační přípojky a elektrické přípojky. Zpevněná plocha je využita ke skladování
a  manipulaci  s  odpady.  V areálu  jsou  umístěny  kontejnery  na  jednotlivé  druhy
odpadů. V areálu je umístěna mostní váha o váživosti 30 tun, pro vážení přijatých
odpadů. Srážkové vody z areálu jsou odkanalizovány do městské kanalizace.

37TÚčelem  tohoto  zařízení  je  provoz  uceleného  uzavřeného  prostoru  -
provozovny, kde je v souladu s platnou legislativou prováděn sběr odpadů kategorie
„ostatní“  a  kategorie  „nebezpečný“  od právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání  a od občanů a následně jejich soustřeďování na určených místech a
určeným způsobem. 

Sběrný dvůr zajišťuje sběr a soustřeďování odpadů před jejich využitím nebo
odstraněním. Podle potřeby je možná úprava odpadů vytříděním (vytřídění plastů dle
materiálového  složení,  železného  odpadu  dle  druhů,  apod.)  a  dále  pak  lisování
odpadů cíleně pro zmenšení přepravních objemů (papír, karton, plasty). K manipulaci
slouží vysokozdvižný vozík.
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V případě odpadů kategorie ostatní se předpokládá i jejich předběžná úprava
formou třídění, před jejich využitím nebo odstraněním, tzn. případně i tyto činnosti:

1) 37TÚprava složení nebo smíšení odpadů před jejich dalším předáním (třídění
odpadů - předruhování nebo i dílčích komodit jednotlivého druhu odpadu
adekvátně potřebám koncového zařízení)

2) 37TÚprava jiných vlastností odpadů před jejich dalším předáním (lisování na
paketovacím  lisu,  jako  změna  fyzikálních  vlastností  –  objemu,  velikosti
snížení až o 90%). Paktetovací lis pomáhá snižovat náklady na manipulaci
s PET lahvemi, igelity, kartony či papírem. Lis umožňuje jednoduché plnění
i  rozměrnými  obaly,  je  vybaven  zádržnými  čelistmi  zabraňující
odskakování,  má  plně  automatizované  výklopné  zařízení  zjednodušující
vyjmutí balíku. Váha balíku po stlačení je až 150 kg.

Odpady  jsou  následně  předávány  ve  stavu  odpovídajícím  požadavkům
odběratelů (oprávněných osob) k jejich dalšímu využití nebo odstranění („kovošroty“,
hutě, papírny, spalovny, skládky apod.).

Dále pak probíhá v  areálu  zařízení  zpětný odběr  výrobků pro komodity
zpětného odběru- jako jsou např. elektrozařízení, baterie, akumulátory. Mimo režim
odpadů  je  také  veden  systém  sběru  vyřazených  oděvů  a  textilu  do  speciálního
kontejneru  pro  humanitární  účely.  Na  základě  smluvního  vztahu  s  kolektivními
systémy jsou v provozovně místěny kontejnery typu ABROLL (E-domek, Wintejnner)
pro sběr malých a velkých elektrozařízení. I v případě, že by došlo k odvozu těchto
kontejnerů  kolektivními  systémy,  bude  sběrný  dvůr  místem  zpětného  odběru
použitých elektrozařízení a pro jejich shromažďování bude sloužit vyhrazený prostor
(příp. palety, paletoklece atp).

V případě přijímaných výrobků ve zpětném odběru jsou tyto evidenčně a technicky
odděleny od odpadů do zařízení přijímaných.

37TV areálu  nedochází  ke kontinuálnímu  vzniku  nebezpečných  odpadů.  V
provozu  nejsou  skladovány  žádné  chemické  látky,  pouze  motorová  nafta  jako
pohotovostní  rezerva  pro  provoz  zařízení.  Přepravní  a  manipulační  technika
obsahuje oleje a motorovou naftu.

37T2.1. Stručný popis zařízení

37TVlastní  zařízení  je  situováno  na  pozemcích  a  ve  stavbách  určených  již
v kapitole 1.2.7.

Sběrný  dvůr  je  tvořen  souborem  staveb  sestávajících  ze  samotných
zpevněných skladovacích a manipulačních ploch včetně sjezdu na přilehlou silnici,
správní budovy pro obsluhu, včetně související stavby vodovodní přípojky, elektrické
přípojky a splaškové kanalizační  přípojky,  kterými  je  správní  budova pro obsluhu
napojena na veřejnou technickou infrastrukturu. Dále je sběrný dvůr oplocen a má
zřízenu dešťovou kanalizační přípojku včetně havarijního záchytného zařízení pro
odvodnění zpevněných skladovacích a manipulačních ploch, jak bylo uvedeno výše.

3Areál  je  vybaven  kamerovým  systémem  –  jsou  instalovány  kamery  –
k monitoringu  vjezdu  do  sběrného  dvora  a  k  zaznamenávání  pohybu  na  dvoře
samotném. Kamerový systém je  zároveň bezpečnostním,  kdy je záznam z kamer
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převáděn  přímo  do  PC  obsluhy  v buňce.  V provozovně  pracuje  stabilně  1
zaměstnanec. 

37TSplaškové vody jsou vypouštěny do městské kanalizace. Srážkové vody jsou
odváděny do městské kanalizace. 

TVybavením sběrného dvora  jsou jednotlivé  kontejnery  a  paketovací  lis  pro
PET lahve a igelity. Vážení odpadů bude prováděno na mostní váze o váživosti 30 t
nebo pomocí paletového vozíku s váhou. 

2.1.1. Vybavení zařízení

37TZařízení  musí  být  vybaveno  příslušnými  shromažďovacími  prostředky,
základní  vybavení  je  popsáno  dále  a  je  variantně  voleno  dle  aktuální  provozní
potřeby. 

37TProstředky pro shromažďování a dočasné skladování závadných látek a 
odpadů:

 37Tvelkoobjemové a středoobjemové kontejnery,  umístěné na zpevněné ploše
areálu zařízení či v objektech zařízení dle aktuální potřeby provozovatele

 37Tmaloobjemové  kontejnery,  umístěné  uvnitř  provozních  objektů,  nebo  pod
přístřeškem či ve skladové hale

 37Tnádoby  vyhrazené  na  speciální  druhy  závadných  látek  –  vany,  sudy
s úkapovými havarijními vanami

37TProstředky pro shromažďování závadných látek a odpadů musí být:
 37Ttvarově,  barevně  či  popisem  odlišené  od  prostředků  nepoužívaných  pro

nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,
 37Tvzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých

druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí
 37Tsvým určením  schopny  zajistit  ochranu  odpadů  před  povětrnostními  vlivy,

pokud  jsou  shromažďovací  prostředky  určeny  pro  použití  mimo  chráněné
prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

 37Tsvým  provedením  a  organizací  provozu  musí  zabezpečit,  že  nedojde  k
ohrožení  zdraví  člověka  a  poškození  žádné  ze  složek  životního  prostředí
podle zvláštních právních předpisů,

 37Todolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,
 37Tv  případě,  že  jde  o  přepravní  obaly,  v souladu  s  požadavky  zvláštních

právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží,
 37Tsvým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a

vybavením  místa,  v  němž  jsou  umístěny,  zabezpečují  ochranu  okolí  před
druhotnou prašností, před oplachem dešťovou vodou a úniku závadných látek 

 37Tzabezpečit,  že  odpad  do  nich  umístěný  je  chráněn  před  nežádoucím
znehodnocením,  zneužitím,  odcizením,  smícháním  s  jinými  druhy  odpadů
nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí

37T

K přepravě odpadů je používán vysokozdvižný vozík pro manipulaci s nádobami na
odpad  a  pro  převoz  balíků  slisovaného  papíru,  plastu  a  nápojového  kartonu
z paketovacího  lisu  do  příslušného  kontejneru,  mohou  být  využity  i  další  mobilní
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prostředky, nákladní automobily do 3,5 t, přijíždět budou přímo odběratelé odpadů,
popř. se též předpokládá přeprava smluvní. Areál je obslužný po vnitroareálových
komunikacích.

37TTechnika
37TVyužití techniky přímo souvisí s aktuální potřebou provozu 

 37Tvysokozdvižný  vozík  je  vhodným  doplněním  sběrného  dvora  a  slouží  k
manipulaci  s  nádobami  na  odpad  a  pro  převoz balíků  slisovaného papíru,
plastu, nápojového kartonu z paketovacího listu do příslušného kontejneru

 37Tpaletový  vozík  s  váhou  je  určen  pro  vážení  při  přepravě  a  manipulaci  s
materiálem uložným na přepravních plošinách a paletách, vážící nízkozdvižný
paletizační  vozík  usnadňuje  manipulaci  a  okamžitou  kontrolu  hmotnosti
přepravovaného materiálu nebo odpadů

37TK  přepravě  odpadů  mohou  být  používány  i  další  mobilní  prostředky,  nákladní
automobily do 3,5 t, přijíždět budou i zákazníci, popř. se též předpokládá přeprava
smluvní. Areál je obslužný nákladními vozy vlastními i dodavatelskými, dle aktuální
potřeby.

37TManipulační plochy jsou využívány i jako plocha k soustřeďování drobných
přebytků ostatních odpadů, případně jako plocha dočasně vyskladněných komodit,
respektive  přijímaných  komodit  v režimu  zpětného  odběru.  Odpady  nebudou
skladovány volně ložené.

37TOdpady kategorie O – ostatní odpad – mohou být ukládány i  na venkovní
zpevněné  ploše  (železné  a  neželezné  kovy,  papír,  plasty  a  bioodpady)  budou
ukládány  přímo  do  kontejnerů  a  předávány  k využití  nebo  odstranění  firmám
oprávněným k jejich převzetí. 

37TOdpady  kategorie  N  –  nebezpečný  odpad  –  musí  mít  provozní  opatření
zajišťující  ochranu  životního  prostředí  adekvátně  riziku  souvisejícímu  s obsahem
daných nebezpečných látek, které působí i vlastní nebezpečnost odpadu.

37TZ     hlediska naplnění zákonných ustanovení je zařízení vybaveno:   
 37Tzařízením pro vážení a prvotní dokumentaci příjmu a předání odpadů- jako

podklad pro průběžnou evidenci nakládání s odpady
 37Tzařízením umožňujícím přemísťování odpadů vnitroareálově
 37Tpřístřeškem umožňujícím soustřeďování přebíraných nebezpečných odpadů
 37Tvhodnými nádobami pro soustřeďování baterií, akumulátorů, zářivek 
 37Tvhodným vybavením pro olejové hospodářství a vlastní PHM
 37Tkamerovým systémem pro signalizaci narušení prostoru a možného vniknutí

cizích osob do zařízení

2.1.2. Monitorovací systém zařízení

37TProstor zařízení není vybaven monitorovacími vrty pro sledování kvality podzemních
vod.  K monitorování  vlivu  na  životní  prostředí  nebylo  stanoveno  kritérium  vlivu
zařízení na kvalitu podzemní vody. V zařízení je s ohledem na způsoby nakládání
s odpady zaveden pouze systém vizuálního monitoringu.
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Není předpokládáno významné zvýšení prašnosti způsobené nakládáním s danými
odpady  v areálu.  Produkce  zápachových  látek  se  v  rámci  provozu  rovněž
nepředpokládá. Při úpravách odpadů krácením a lisováním budou používány pouze
technologie  určené  pro  zpracování  odpadu  zaručující,  že  nedojde  k úniku  látek,
ohrožujících životní prostředí. 

37TDoporučená provozní opatření:
 37Tvybavit  zařízení  pomůckami  pro  úklid,  látkami  pro  absorpci  uniklých

provozních  kapalin  nebo  kapalného  odpadu  (nepoužitý  sorpční  materiál),
shromažďovacími   prostředky-  pro  vznikající  odpady  v případě  zdolávání
havárie

 37Taktualizovat  v návaznosti  na  projednané  změny  plán  opatření  pro  případ
havarijního  zhoršení  jakosti  vod,  v kontextu  povinností  vyplývajících
z vodního zákona a hodnocení ekologické újmy, prevenci havárií

 37Tv rámci provozu všech zařízení a technologií se doporučuje provést ověření,
zda je garantována příslušná kvalita pracovního prostředí 

37TZa předpokladu dodržení výše uvedeného odpovídá navrhované řešení
standardu pro zařízení obdobného typu, stavební příprava odpovídá běžným
standardům. Posuzované zařízení je v této nebo obdobné sestavě provozováno
na řadě míst v ČR. 

2.1.3. Přístupové cesty k zařízení

37TCelý areál je oplocen, plochy uvnitř areálu jsou zpevněné. Plochy uvnitř
areálu  jsou  dimenzovány  na  provoz  nákladních  vozidel.  K jednotlivým provozním
objektům zařízení města je přístup přes zpevněné plochy využitelné pro parkování. 

37TPříjezd k areálu je řešen sjezdem z veřejné komunikace. 

37TDoprava  je  zajištěna  těžkými  nákladními  auty  s návěsy  o  celkové
hmotnosti  do 15 tun – tyto se adekvátně potřebám provozu vyskytují  v provozu s
průměrnou četností 1-2x denně. Dále je doprava zajištěna lehkými nákladními auty
do 7 tun. Předmětné přístupy jsou dostačující jak pro výše uvedená auta, tak pro
osobní a užitkové vozy do 3,5 tuny. 

37TZpevněné  plochy  v areálu  slouží  jako  manipulačně-skladovací  prostory.
Na ploše bude provoz organizován tak, aby byl vždy zachován dostatečný prostor
pro pohyb přijíždějících a odjíždějících vozidel. 

Situace přístupových cest je v Příloze č. 5C tohoto provozního řádu.

Podrobná  kvalitativní  charakteristika  odpadů  umožňující  jejich  přijetí  do
zařízení není deklarována, jelikož se jedná o nesourodý materiál a analýzy by nebyly
validní pro nereprezentativnost vzorků. Suroviny v zařízení (mimo přijímané odpady)
nejsou využívány. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů
a  jejich  množství  ve  vztahu  k  přijímaným  odpadům  (např.  kW/t  odpadu)  nejsou
předmětem technologie. Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní
jednotku  přijímaných odpadů není  relevantní.  Odpady,  odpadní  vody a  emise do
ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu
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jejich řízení nevznikají.  Hmotnostní  podíl  odpadů vystupujících ze zařízení včetně
hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu není vyčíslitelný, emise nevznikají.

3.           ÚČEL   ZAŘÍZENÍ  

37TZáměrem města je provoz adekvátně charakteristice účelu, jak je 
specifikováno v bodu 1.1.1. tohoto provozní řádu. Sběrný dvůr je součástí systému 
nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Podmínky sběru odpadů se řídí 
dalšími informacemi o odpadech zveřejněnými na webu města. 

7TZařízení je určeno ke sběru odpadů. Přijímané odpady budou vytřiďovány a
ukládány  do  k tomu  určených  kontejnerů  a  nádob,  nebo  na  příslušná  místa
jednotlivých druhů odpadů, jak je uvedeno dále a v souladu s legislativou na úseku
odpadového hospodářství. Kromě výše uvedeného jsou prováděny i další související
činnosti:

Soustřeďování odpadů
Provozováním zařízení ke sběru odpadů pro se rozumí přijímání odpadu od

občanů,  odpady  jsou  odděleně  soustřeďovány  do  příslušných  sběrových  nádob
rozmístěných v zařízení, před jejich odvozem k využití nebo odstranění. 

Předběžné skladování odpadů
V zařízení  jsou  přechodně  umísťovány  odpady,  které  jsou  v zařízení

produkovány v rámci  činnosti  provozovatele zařízení  nebo jsou soustřeďovány od
jiných  subjektů.  Odpady  sbírané  a  vykupované  jsou  předběžně  skladovány
v zařízení.  Nejedná se však o dlouhodobé skladování,  jak je definuje § 7 odst.  4
vyhlášky  č.  383/2001 Sb.,  o  podrobnostech nakládání  s odpady v platném znění.
Místa  pro  shromažďování,  soustřeďování  i  předběžné  skladování  jsou  vytvářena
adekvátně vlastnostem daných odpadů, jejich umístění není fixní, ale realizuje se dle
provozních potřeb aktuálních v daném areálu. Pouze u nebezpečných odpadů platí,
že tyto budou umístěny v mobilním eko-kontejneru, což je samonosný, svařovaný
skříňový  kontejner  opatřený  uzamykatelnými  dvoukřídlými  dveřmi  a  bezpečnostní
záchytnou vanou o objemu cca 1050 litrů.

Kumulování přepravních objemů
V zařízení dochází ke kumulaci ekonomicky a ekologicky vhodné dávky k dalšímu
pohybu  s odpadem.  Po  naplnění  sběrových  nádob  a  kontejnerů  jsou  odpady
v ekonomicky  výhodných  dávkách  odváženy  transportní  technikou  k využití  nebo
odstranění k oprávněným osobám podle následujících priorit:

• 37Tvyužitelné složky odpadů budou předány do recyklačních zařízení
• 37Todpady  využitelné  způsobem podobným energetickému budou  zpracovány

v zařízení k využívání odpadů
• 37Tkapalné  odpady  budou  odstraněny  ve  smluvně  zajištěných  zařízeních  –

deemulgačních zařízeních, neutralizačních zařízeních
• 37Tspalitelné  odpady  budou  odstraněny  ve  smluvně  zajištěných  zařízeních  –

spalovně
• 37Tskládkovatelné odpady budou odstraněny uložením na skládce příslušného

typu
• 37Tzbývající odpady budou předány jiným oprávněným osobám.

Umístění jednotlivých sběrových nádob v areálu sběrného dvora je v příloze č. 5D
tohoto provozního řádu.
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Svozová činnost a parkování vozové techniky 
Na zařízení je úzce napojeno centrum pro řízení systému provozování dopravních
služeb, souvisejících s provozem zařízení. Provozovatel je připraven zajistit svozy od
zákazníků,  od  obcí,  zajišťuje  přepravu  odpadů.  Na  zpevněné  ploše  může  být
dočasně parkována vozová technika.

3.1.        Přehled odpadů, pro které je zařízení určeno   

Seznam všech odpadů určených k příjmu do zařízení  je  uveden v příloze tohoto
provozního řádu č. 6. 

37TV rámci činnosti kromě příjmu odpadů, vznikají též nebezpečné odpady.
Nebezpečné  odpady,  které  vznikají  v rámci  činnosti  provozovatele  zařízení,  jsou
shromažďovány v příslušném shromažďovacím prostředku či na určeném místě pro
shromažďování.  Vznik  nebezpečných  odpadů  souvisí  především  s vlastním
provozem zařízení (užité sorbenty v případě havárie, úkapy ropných látek v případě
mimořádných událostí, odpady od barev při údržbě, lahve od olejů apod.). 

37TV ekoskladu  je  umístěna  nádoba  na  sorpční  materiály  a  znečištěné
tkaniny. Tento  systém  může  být  v případě  potřeby  nahrazen  zavedením
recyklovaných sorpčních materiálů, které procházejí cyklicky čištěním a nezahrnují
se v tomto případě do režimu zákona o odpadech.

37TNíže  uvedený  výčet  vznikajících  odpadů  není  kompletním  seznamem
položek katalogu odpadů,  jedná se o potenciálně předpokládaný vznik,  ale  může
vzniknout i nahodilá položka odpadu – adekvátně provozní situaci, která je v daném
případě spíše mimořádnou situací - havárií.

37TKat. číslo 37TNázev položky – původem vzniklé při odstranění
havárie, nebo vytříděné z předaných odpadů jako příměs

130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje

150110*
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné

150202*
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami

160601* Olověné akumulátory

37TU přijatých i  vznikajících nebezpečných odpadů musí být zajištěno
jejich označení v souladu s ustanovením § 13 odst. 2a3 zákona o odpadech -
identifikační  listy  pro  nebezpečné  odpady  jsou  umístěny  v místě  nakládání
s nimi. 

37TMísto shromažďování  nebo shromažďovací  prostředek obsluha zařízení
vybaví  příslušným  identifikačním  listem. Tyto  odpady  nebudou  v provozovně
skladovány  dlouhodobě, pouze  do  doby  jejich  odvezení  oprávněnému  příjemci
daného druhu odpadu. 

37TPři  přepravě  budou  naplněny  ohlašovací  povinnosti  dané  povinným
osobám účastnícím se přepravy nebezpečných odpadů dle § 40 zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb., v platném znění.  Více je uvedeno v kapitole 8. tohoto provozního
řádu.
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37TSouhlas původce k nakládání s nebezpečnými odpady není nutno zajišťovat,
nahrazuje jej souhlas krajského úřadu k provozu zařízení dle § 14 zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

37TOdstraňování odpadů

37TOdvoz a odstraňování odpadů je nutno smluvně zajistit s odbornými firmami
(oprávněnými osobami), které disponují platným povolení dle § 14 odst. 1 zákona č.
185/2001 Sb., v platném znění- nebo jinému oprávněnému příjemci v režimu vstupní
suroviny do technologie, za předpokladu naplnění zákonných požadavků na úseku
nakládání  s odpady.  Do  té  doby  musí  být  odpady  odděleně  shromažďovány
v odpovídajících prostorech a prostředcích a předávány k odstranění či jinému využití
oprávněným osobám dle uzavřených smluvních vztahů pouze za přítomnosti obsluhy
sběrného dvora. 

37TPožadavky  dále  neuvedené  v tomto  provozním  řádu  jsou  formulovány
legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat doporučení,
která z této legislativy vyplývají.

4.           TECHNOLOGIE   A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ  

37TTechnologické řešení záměru:

37TZařízení je provozováno se stálou obsluhou, obsluhu tvoří 1 zaměstnanec na
jednu směnu. Zařízení je hlídáno celodenně kamerovým systémem. 

Dílčí konkretizace nakládání s     odpady a skladování látek závadných vodám   
v     zařízení:  

• 37TSběr odpadů – v rámci provozní doby zařízení je obsluhou proveden příjem
odpadů, dodaných občany města, případně je zajištěn svoz nákladními auty

• 37TPříjem odpadů do zařízení je organizován tak, aby nedocházelo k překročení
kapacity sběrových míst ve sběrném zařízení

• 37TPředběžné  třídění  přijímaných  odpadů -  přijímané  odpady  jsou  postupně
obsluhou  zařízení  tříděny.  Třídění  je  prováděno  obsluhou  na  základě
fyzického  kontaktu  s materiálem  nebo  prostřednictvím  nakladače.  Probíhá
roztřídění  materiálu  dle  komodit  adekvátně  vlastnímu  způsobu  zpracování.
Z předaných odpadů jsou vytřiďovány odpady, které by neměly být součástí
dodávky – např. zaolejované části (fritovací hrnec s obsahem oleje, kovové
obaly  znečištěné  nebezpečnými  látkami,  apod.)  Tyto  jsou  uloženy  do
kontejnerů  a  přemístěny  do  ekoskladu  (musí  být  zajištěny  proti  dešti,  aby
nedocházelo k případnému oplachu kontaminantů dešťovou vodou a jejímu
znečištění). 

• 37TSoustřeďování odpadů – nebude prováděno dlouhodobě (tj. nebude docházet
ke skladování)  ve smyslu  zákona o odpadech,  ale  pouze do doby,  kdy  je
v zařízení  kumulována  dávka  odpadů,  ekonomicky  vhodná  pro  realizaci
odvozu oprávněnou osobou, nebo příslušným dopravcem k předání. 

15



MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC                                                                                                
Provozní řád sběrný dvůr Červený Kostelec 10-10-2019

 37TOdpady kategorie O – ostatní odpad – mohou být ukládány i  na venkovní
zpevněné ploše a předávány k využití  nebo odstranění firmám oprávněným
k jejich převzetí.  Tyto a další  ostatní odpady budou po kompletaci  ucelené
dodávky  předávány  k využití,  resp.  odstranění  oprávněným  firmám,  aby
nedocházelo k jejich hromadění v prostoru zařízení.

 37TKovové  odpady  budou  předběžně  skladovány  ve  velkoobjemových
kontejnerech  vytříděny  a  přesunuty  na  vhodné  místo  do  doby  předání
oprávněné osobě

 37TBarevné kovy budou umístěny  odděleně  a  budou dle  druhů  roztříděny  do
kovových palet. 

 37TPapír nebo plast může být ponecháván na ploše v kontejnerech – dle druhu
buď v otevřeném nebo v uzavřeném (překrytém) kontejneru či bedně zakryté
nepromokavou plachtou, menší množství v paletoklecích,

 37TPneumatiky  nebudou  předběžně  skladovány  ve  větších  objemech,  budou
odváženy  z důvodů  požární  bezpečnosti  častěji  než  ostatní  druhy  odpadů.
Pneumatiky  mohou  být  předběžně  skladovány  nejen  v kontejneru  ale  též
pouze  venku  na  ploše,  avšak  musí  být  dodrženy  odstupové  vzdálenosti  k
zajištění  požární  bezpečnosti,  a  to  v souladu  se  stanoviskem  požárního
specialisty

Konkrétní vybavení a uspořádání kontejnerů na odpady:
Velkoobjemové kontejnery AVIA (JMK) min.6ks typ 9 m3 je využíván pro objemný
odpad, bioodpad, dřevo-větve, stavební odpad, pneumatiky a typ 3 m3 je využíván
pro ukládání širého plochého skla.
Velkoobjemové kontejnery AVIA (JMK) se síťovanou bočnicí  a sedlovou střechou
min 3ks jsou užívány pro shromažďování papíru a plastů.
Sběrné nádoby  typu  BOBR o obsahu  1100 litrů  v  počtu  5  ks  budou  použity  na
ukládání papíru, plastů, nápojových kartonů.

3Zvonový kontejner bude použit pro sběr skla.

Mobilní ekosklady nebezpečného odpadu jsou vybaveny sběrnými nádobami např. 4
ks sudy kovové o objemu min. 220 l/nádobu, 2 ks sudy plastové se zátkou (o objemu
min.  120 l/nádoba),  2ks sudy plastové s odnímatelným víkem ( objemu min. 220
l/nádoba), 2 ks boxů na tuhé nebezpečné odpady.

Umístění  nezbytných  sběrových  nádob  v areálu  je  v Příloze  č.  5D  tohoto
provozního řádu.

37TPři nakládání s nebezpečnými odpady a výrobky s ukončenou životností musí
být dodrženy následující podmínky:

1) 37Tabsorpční  činidla,  filtrační  materiály,  čistící  tkaniny,  ochranné  oděvy-  150202*
jsou  skladovány  v uzavřených  nepropustných  obalech,  zabezpečených  před
účinky atmosférických vlivů

2) 37Tzářivky  a  jiný  odpad  obsahující  rtuť  –  200121*  mohou  být  skladovány
v kontejnerech, pokud jsou nerozbité, skleněná drť z výbojek a zářivek musí být
případně skladována v hermeticky uzavřených obalech

Veškeré  činnosti  a  nakládání  s odpady  v zařízení  města  budou  prováděny
v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. 
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Technické zabezpečení a vybavení, případně navazující provozní opatření
jsou v souladu s Vyhláškou MŽP č.  383/2001 Sb.,  o  podrobnostech nakládání  s
odpady,  v  platném  znění  a  v  souladu  se  zákonem  185/2001  Sb.  Posuzovaná
technologie je v této nebo obdobné sestavě provozována na řadě míst.  Uvedená
vybraná technologie odpovídá platným předpisům.

37T4.1. Zajištění vstupních informací o odpadu 

Na sběrném dvoře jsou pro účely města Červený Kostelec kontejnery pro 
odpady skupiny 20 - tj. komunální odpady, které vznikají na území města jeho 
občanům a jsou tak zde občany odkládány v režimu § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb. v platném znění.

4.1.1. Způsob dokladování kvality

Podle předpokládaného koncového zařízení budou vyžadovány základní
popisy odpadu a bude rozhodnuto o dalších podkladech (protokol o odběru
vzorku odpadu, protokol o výsledcích zkoušek – vlastnostech odpadu).

37TInformace o odpadu (ve smyslu přílohy č.2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.), které
musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout jsou následující:

1) 37Tidentifikační údaje občana města
2) 37Tkód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, u nebezpečných odpadů také

údaj o nebezpečných vlastnostech 
3) 37Tpředpokládané  množství  odpadu  v dodávce,  předpokládaná  četnost

dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu
dodaného do zařízení za rok.

TPro  dokladování  kvality  s  ohledem na  přijímané  odpady  je  dostačující  průvodka
odpadu – jedná se o základní písemné prohlášení občana města
k vlastnostem a  popisu  dodávaného  odpadu.  Za  pravdivost  informací  uvedených
v průvodce odpadu odpovídá občan města.

4.1.2. Fyzické převzetí odpadů od občana města

37TPři  přejímce  odpadů  zajistí  provozovatel  zařízení  prostřednictvím  obsluhy,
která byla řádně proškolena následující činnosti:

 37Tkontrolu a zajištění dokumentace
 37Tprovedení kontroly zařazení odpadů dle Katalogu odpadů 
 37Tvizuální zhodnocení každé dodávky odpadu
 37Tnamátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným

v dokumentaci předložených vlastníkem odpadu
 37Tpři  dodávce  nebezpečných  odpadů  zaznamenání  údajů  o  nebezpečných

vlastnostech
 37Tověření množství odpadu v dodávce 
 37Tpotvrzení  převzetí  odpadů  na  stanovené  tiskopisy  města  s udaným

příslušným IČZ přebírajícího
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 37Tprovedení zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého - záznam
obsahuje  kód  druhu  odpadu,  kategorii,  údaje  o  hmotnosti  odpadu,  jeho
původu, datu dodávky, totožnost občana města

Průvodka odpadu je písemné prohlášení občana města. Občan města odpovídá za
pravdivost uvedených informací v tomto dokladu. 
Vzor průvodky odpadu je v příloze č.7 provozního řádu

4.2.        Povinnosti obsluhy zařízení ve vztahu k     původcům odpadů nebo   
oprávněným osobám při přejímce odpadů

3Zařízení je provozováno s obsluhou (v předem definovaných časech), případně je 
možné zajistit na určité období externí spolupracovníky, vyžaduje-li to provozní 
situace.

4.2.1. Podmínky pro informovanost

Provozovatel zařízení zajistí na viditelném a dostupném místě před zařízením jeho 
označení, kde musí být uveden:

 37Tnázev zařízení a jeho identifikační číslo
 37Tzákladní identifikační údaje o provozovateli zařízení (název, forma sídlo)
 37Tosoba oprávněná jednat jménem provozovatele (jméno, příjmení, telefon)
 37Tprovozní doba zařízení
 37Tpřijímané odpady – druhy nebo skupiny a podskupiny podle Katalogu odpadů.
 37Tsprávní úřad, který vydal souhlas k provozu zařízení, včetně telefonu

Vzor informační tabule je v příloze č.8 tohoto provozního řádu.

TProvozovatel zařízení zajistí označení na viditelném a dostupném místě v provozní 
budově:

 37Tseznam dokladů nutných pro příjem odpadu
 37Tprovozní omezení, interní směrnice

4.2.2. Podmínky pro příjem odpadu

Obsluha zařízení zkontroluje správnost údajů, bez předložení požadovaných dokladů
není  oprávněn  provozovatel  zařízení  přijmout  předmětnou  dodávku  odpadu.
Povinností obsluhy zařízení je přijímat pouze odpady, uvedené v kapitole 3.1. tohoto
provozního řádu a při této činnosti dodržet  administrativní i praktický postup přejímky
odpadů.

Pokud bude zjištěno, že dovezený odpad není možno přijmout (není uveden ve výčtu
povolených odpadů), bude uplatněn tento postup:

• 7Todpad je provozovatelem odmítnut,
• 37Tje  poskytnut  kontakt  na  příslušného  obchodního  zástupce,  který  je

kvalifikován nabídnout zákonný způsob odstranění odpadu,
• 37Tje proveden zápis do provozního deníku,
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V případě,  že  obsluha  zařízení  odmítne  odpad  převzít,  je  povinna  sepsat  o
takovémto případu protokol. Následně provede příslušný zápis do provozního
deníku a oznámí tuto skutečnost příslušnému krajskému úřadu nejdéle do 8
pracovních dnů.

4.3.      Přejímka odpadů

37T

Vjezd  vozidel  fyzických  osob je  možný  do  areálu  pouze  do  vymezené
oblasti, odkud jsou napřímo do jednotlivých kontejnerů vyloženy dovezené odpady a
jsou utříděny dle druhu a kategorie odpadu pod přímým dozorem obsluhy.

TPři přejímce jsou dodávané odpady vizuálně kontrolovány, jestli současně do
dodávky nejsou uloženy další  jiné  nežádoucí  předměty  nebo odpady.  Při  zjištění
jejich  přítomnosti  nebudou  tyto  do  zařízení  přijaty.  V případě  zjištění  jejich
přítomnosti  jako  součást  odpadů  již  převzatých,  budou  tyto  dodávky  odpadů
odstaveny na ploše  – kde budou umístěny do doby vyřešení předání dodavateli zpět
nebo zajištěním předání jiné oprávněné osobě s oprávněním.

Kontrola odpadu provozovatelem zařízení při jeho příjmu je v podstatě dalším
stupněm  hodnocení  přijatelnosti  odpadů  do  zařízení.  Tomuto  procesu  předchází
povinnosti  původce  odpadů  nebo  oprávněné  osoby  –  tj.  poskytnutí  základních
informací  o  odpadu.  Osobě  oprávněné  k provozování  zařízení  předá  dodavatel
odpadu  (vlastník  odpadu)  -v  případě  jednorázové  nebo  první  z řady  dodávek
v jednom kalendářním roce tyto údaje:

a) identifikační údaje občana města
b) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku.

Při přejímce jsou odpady zváženy a roztříděny podle druhů a způsobu
zpracování.

Odpady jsou přejímány v objektu sběrného dvora a postupně, podle potřeby a
možností  odbytu  buď  dále  odprodávány  k dalšímu  využití,  nebo  k odstranění
prostřednictvím oprávněné osoby. Pracovník přijímající odpad do zařízení provede
kontrolu  dokumentace  o  odpadu,  dále  vizuálně  zkontroluje  shodu  odpadů
s dokumenty od vlastníka odpadů. 

37T Obsluha  zařízení  je  povinna  zajistit  udržování  pořádku  v objektu
sběrného  dvora  a  dále  dodržovat,  že  přijatý  odpad  je  ukládán  do  sběrových
prostředků a sběrových kontejnerů, k tomu určených.

37TPokud vzniknou nové skutečnosti, které neodpovídají smluvním či obvyklým
podmínkám, je řidič povinen je ihned konzultovat s vedoucím pracovníkem města.

37TPři  přijímání  odpadů  do  zařízení  je  nezbytné  v co  největší  možné  míře
předcházet negativním účinkům odpadů na lidské zdraví a životní prostředí,  nebo
tyto  negativní  účinky  omezit  –  zejména  pokud  jde  o  znečišťování  ovzduší,
geologického prostředí, povrchových i podzemních vod a hluk.
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4.4.     Neshody, zjištěné u přijatých odpadů

37TV případě,  že  se  odpad  nebude  shodovat  s  dokumentací,  avšak  jeho
uložení v zařízení je možné, rozhodne vedoucí směny o vyložení nákladu, nebo o
jeho přemístění mimo ostatní přejímané odpady. Náklad bude zřetelně označen a až
do projednání  nových smluvních  podmínek ponechán na vyhrazeném místě  jako
majetek  občana  města.  Takovýto  případ  bude  zaznamenán  do  provozního
deníku.

37TPodezřelé  odpady  budou  ukládány  na  místě  určeném  vedoucím  zařízení.
Pokud bude kontrolou zjištěna přítomnost nežádoucích složek odpadu v množství,
které umožňuje separaci na místě, vybere osádka vozu ve spolupráci s pracovníky
zařízení nežádoucí materiál a naloží jej zpět na vozidlo.  V případě výskytu většího
množství nežádoucích složek, nebo celkově nežádoucího složení odpadu, nebude
povoleno jeho vyložení, případně již vyložený náklad bude naložen zpět na vozidlo. 

Bude-li  zjištěna  přítomnost  nežádoucích  složek  odpadu  dodatečně,  bude
provedeno především v případě přítomnosti nebezpečných odpadů jejich vytřídění a
s odpady  bude  nakládáno  podle  jeho  skutečných  nebezpečných  vlastností.  Dále
bude obsluhou provedeno označení tohoto shromažďovacího prostředku dle platné
legislativy. 

3Odpad, pro který není zařízení určeno – nebezpečný odpad vytříděný po přejímce
odpadu (např.  nádoby od barev laků,  ředidla,  elektronická zařízení  apod.)  -  bude
dočasně soustřeďován v     zařízení a to do doby předání oprávněné osobě, přičemž  
bude dořešena i reklamace příjmu odpadů.

37Každá  mimořádná  okolnost,  která  se  při  kontrole  odpadu  vyskytne,  je
zaznamenána do provozního deníku.

4.5.     Předání odpadů

Předávání odpadu k využití,  výkupu či  konečnému odstraňování probíhá pouze u
právnických  či  fyzických  osob  podnikajících,  se  kterými  má  město  uzavřenou
obchodní smlouvu. Smlouvy se uzavírají pouze s právnickými či fyzickými osobami -
disponujícími  oprávněním  dle  živnostenského  zákona  a  příslušnými  souhlasy
správních orgánů, na jejichž základě jsou zařízení řádně schválena pro daný typ
nakládání s odpady.

37TMísto, způsob a termín předání odpadů určují pouze vedoucí pracovníci města
–  starosta,  odpadový  specialista  (potažmo  bude-li  ustanoven  odpadový
hospodář),  nebo vedoucí  –  bez jejichž souhlasu se nesmí předat odpad na
dané zařízení.

37TPodmínkou předání odpadů do zařízení je předložení:
 37Tživnostenského oprávnění fyzické či právnické osoby
 37Tsouhlasu  k provozování  zařízení  k využívání,  odstraňování,  sběru  nebo

výkupu odpadů ve smyslu ustanovení § 14 zákona o odpadech
 37Tuzavření obchodní smlouvy nebo vystavení objednávky
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Dodávky odpadů do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů se v průběhu
činnosti může měnit, doplňovat nebo kombinovat.
Podmínky fyzického předání odpadů:
U předávání odpadů musí být přítomen odpovědný pracovník příjemce. Při převzetí
musí  být  určena skutečná netto  hmotnost  odpadu,  případně doba a způsob,  kdy
dojde k jejímu zpřesnění ze strany příjemce.

37TZaškolený  řidič,  případně  odborný  doprovod,  je  povinen  provést  společně  se
zástupcem zařízení:
3kontrolu dokumentace (Ohlašovací list NO, identifikační list, průvodka)
vizuální zhodnocení stavu odpadu a obalů společně se zástupcem příjemce,
provést kontrolu a zařazení odpadů dle Katalogu odpadů
ověřit množství odpadu v dodávce a provést určení množství (příruční váha, silniční
váha), příp. dohodnout místo a čas zpětného zjištění tonáže,
dozorovat a pomáhat nebo zajišťovat vykládku odpadu,
během vykládky se řidič nesmí vzdálit od vozidla a po převzetí příslušných dokladů
provede jejich kontrolu,
vyžádat si  součinnost v rámci  agendy zakládající  ohlašovací povinnost k přepravě
nebezpečných odpadů elektronickou formou, včetně potvrzení  „Ohlašovacího listu
pro přepravu nebezpečných odpadů“

Jako  doklad  o  převzetí  odpadu  oprávněným  subjektem  slouží  u  nebezpečných
odpadů  „Ohlašovací  list  pro  přepravu  nebezpečných  odpadů  pro  území  ČR“.
V případě  odpadů  bez  nebezpečných  vlastností  se  vypisuje  „Doklad o  předání  a
převzetí“, případně dostačuje „Vážní lístek příjemce“ – který potvrzuje jak předávající,
tak přebírající strana.  
37TPokud  jsou  zjištěny  nesrovnalosti  či  nejasnosti  při  předávání  odpadů,  které
neodpovídají smluvním či obvyklým podmínkám, je řidič povinen je ihned konzultovat
s odpovědným pracovníkem města.

V případě  jakýchkoliv  nesrovnalostí  či  pochybností  nesmí  řidič  předat  odpady  do
příslušného zařízení.

5. PODMÍNKY PRO PROVOZ

37T  Vymezení činností, které není dovoleno v     prostoru zařízení provádět  

 37TZákaz  vstupu  a  výstupu  z mechanismů  za  jejich  chodu,  přibližování  se
k mechanismům mimo zorné pole řidiče a zákaz opuštění mechanismu bez
jeho zajištění proti samovolnému pohybu

 37TZákaz volného pohybu osob – obsluha zařízení má za povinnost dohlížet na
pohyb dodavatelů  odpadů a dodavatelů služeb areálu zařízení  tak,  aby se
pohybovali pouze po komunikacích a v místech k jejich činnosti určených.

 37TZákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru zařízení (včetně
kabin mechanizmů a přepravní techniky)
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37T  Ochrana proti vniknutí a pohybu nepovolaných osob  

Povinností provozovatele zařízení je zajistit, aby se v prostoru zařízení nezdržovaly
cizí  osoby,  které  do  objektu  vnikly  neoprávněně  a  proti  jeho  vůli.  Celý  areál  je
oplocen. V době mimo provoz je provozovna řádně uzamčená. 

37TZ uvedených důvodů je nutné:

 37Tprůběžně udržovat  v  neporušeném funkčním stavu označení  bezpečnostní
tabulkou "Nepovolaným vstup zakázán";

 37Tstriktně vykazovat z objektu všechny nepovolané osoby

6.           ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ  PROVOZU  ZAŘÍZENÍ  A  JEHO  KONTROLA  

Obsluha zodpovídá za řádné plnění všech povinností dle tohoto provozního řádu. 
Vnitřní kontrolu tohoto zařízení a zajištění dalších činností dle tohoto provozního řádu
provádí buď osobně vedoucí provozovny, nebo jím určená osoba (provozně 
technický zástupce).

37TVedoucí provozovny dále zodpovídá za plnění všech povinností  dle tohoto
provozního  řádu,  zejména  za  kontrolu  dodržování  ustanovení   provozního   řádu
obsluhou a její řádné  proškolení.

37T  6.1.      Kvalifikační úroveň  

37TPracovníci zařízení v trvalém nebo jiném pracovněprávním poměru jsou pravidelně
školeni z podnikové ekologie - dle interního plánu školení:

• 37Tz tohoto provozního řádu,
• 37Tze  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  v aktuálním  znění  a  zákonů

souvisejících,
• 37Tz bezpečnosti práce a požární ochrany při práci v zařízení,
• 37Ts používáním ochranných pracovních pomůcek,
• 37Ts dodržováním osobní hygieny při práci s odpady,
• 37Tze zásad poskytování první pomoci

Školení  pracovníků  se  provádí  při  vstupním  školení  po  nástupu  zaměstnance  a
pravidelně  1x  ročně.  Pracovníci  zařízení  musí  být  prokazatelně  (proti  podpisu)
proškoleni v oblasti podnikové ekologie. 
Cílem navazujících školení jsou seznámení s provozními předpisy, především s tímto
provozním  řádem  a  jeho  navazujícími  aktualizacemi  vždy  s nástupem  nového
pracovníka  a  dále  pak  v případě  změn  technologických  postupů  nebo  změn
provozně-technických. 

37TVzor takovéhoto záznamu je součástí návrhu provozního deníku zařízení. 

37T  6.2.      Funkční povinnosti  

37TVedoucí zařízení zodpovídá za:
• 37Tprovedení vizuální kontroly přijímaného odpadu,
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• 37Tumístění odpadů podle druhů do sběrových prostředků umístěných v zařízení
ke  sběru,  popř.  přepravě  (uložení  odpadů  do  příslušných  nádob  nebo
kontejnerů),

• 37Toznačení  shromažďovacích  prostředků  kategorie  „O“  (katalogové  číslo
odpadu, název odpadu) a provedení kontroly jejich technického stavu,

• 37Toznačení  shromažďovacích  prostředků  kategorie  „N“  (katalogové  číslo
odpadu, název odpadu, identifikační list nebezpečného odpadu) a provedení
kontroly jejich technického stavu,

• 37Tpři  odvozu  odpadů  ze  zařízení  vyplnění  přepravní  dokumentace,  vyplnění
podkladů pro evidenci a další interní administrativní úkony,

• 37Tvedení provozního deníku,
• 37Tkontrolu  úplnosti  a  použitelnosti  obsahu  lékárničky,  stavu  ochranných

pomůcek

37TObsluha zařízení je povinna:
• 37Tbýt přítomna při příjmu odpadů,
• 37Tbýt přítomna při odvozu odpadů,
• 37Tvést evidenci výměny náplně sorbentu
• 37Tvést evidenci množství odloučených ropných látek
• 37Tvést evidenci dalších produkovaných odpadů (kaly, čistící materiál)
• 37Tdbát na čistotu v okolí provozních objektů,
• 37Tpři práci používat pracovní ochranné prostředky v souladu s údaji uvedenými

v identifikačních listech nebezpečných odpadů,
• 37Tplnit pokyny vedoucího zařízení,
• 37Tdodržovat ustanovení tohoto provozního řádu

6.3.        Provozní doba zařízení  

Provozní doba je Po – Pá od 8 - 17 hodin, v sobotu od 8 – 11, Ne a svátky zavřeno.
Specifika  provozu  budou  aktuálně  zveřejňovaná  na  obvyklém  místě  webových
stránek Města Červený Kostelec. 

6.4.        Kontrola provozu zařízení  

Veřejnou  správu  v oblasti  odpadového  hospodářství  pro  toto  zařízení
vykonávají  podle  §  71  zákona  o  odpadech  především  tyto  správní  orgány:
Ministerstvo  životního  prostředí,  Česká  inspekce  životního  prostředí,  Oblastní
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Krajský úřad, Městský úřad, Obecní
úřad.

Oprávnění  inspektorů,  pracovníků  ministerstva  a ostatních  správních úřadů
k výkonu kontroly musí tito pracovníci dle § 81 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znění,  prokázat,  ze zákona mají  povinnost předložit  při  kontrole průkaz
kontrolního orgánu.
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Vedoucí pracovníci  zařízení  musí  být  seznámeni s oprávněními příslušných
kontrolních orgánů k provádění kontrol  v zařízení a jejich povinností  je předkládat
těmto  orgánům  na  jejich  žádost  příslušnou  dokumentaci  a  podávat  informace
související s provozem zařízení.

Vnitřní kontrolu dodržování provozního řádu a dalších náležitostí vykonávají
jednak vedoucí a jednak odborníci pověření statutárním zástupcem města.
Provozovatel zařízení dále zajišťuje provádění namátkové kontroly provozu nejméně
jednou  měsíčně.  Kontrolu  provádějí  příslušně  kvalifikovaní  nezávislí  odborníci  ve
všech oblastech, které vyplývají z požadavků příslušných zákonů a vyhlášek, dále
z provozního řádu, interních směrnic města a zásad bezpečnosti práce. 
3Základní  kontrolu  provozu  zařízení  provádí  vedoucí  zařízení  denně,  zjištěné
nedostatky řeší na místě ihned.

Porušení  provozního  řádu  pracovníky  provozovatele  je  kvalifikováno  jako
porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce se všemi možnostmi postihu,
které z tohoto porušení vyplývají.  Pracovníci zařízení musí být prokazatelně (proti
podpisu) seznámeni s provozním řádem a příslušnou legislativou v oblasti nakládání
s odpady – především zákonem č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy.

37TVzor takovéhoto záznamu je součástí návrhu provozního deníku zařízení. 

7.           PROGRAM   KONTROLY   A   MONITOROVÁNÍ  

7.1.      Ochrana životního prostředí před znečištěním

37TZařízení  nepředstavuje  nový  zdroj  znečišťování,  vlastní  provoz  zařízení  nebude
představovat  změnu současného stavu okolního prostředí  vlivem zápachu,  emisí,
prašnosti.
37TLehké frakce odpadů musí být zajištěn před případným úletem do okolí provazovou
sítí, zaplachtováním nebo uzavíratelným obalem.
37TPoužívané  mechanizační  prostředky  jsou  kontrolovány  a  to  i  s ohledem na  únik
provozních kapalin, a je na nich prováděna standardní údržba. Dále je kontrolována
záchytná  vana  z hlediska  jejich  stavu  –  tj.  případného  narušení  těsnosti  nebo
naplnění.
 
V rámci provozu zařízení dojde k ovlivnění některých složek životního prostředí: 
a)  hlukem motorových vozidel přivážejících a odvážejících odpady,
b)  emisemi motorových vozidel, přivážejících a odvážejících odpady,
c) 37Tvznikem odpadů, včetně nebezpečných.

Jako nejzávažnější  se jeví vznik značného množství  odpadu, což je však účelem
realizace záměru. Je žádoucí, aby byla zajištěna existence technicky zabezpečených
provozů  pro  sběr  odpadů  a  aby  toto  bylo  z  širšího  okolí  prováděno  centrálně,
odborně a v patřičně zajištěných prostorách. Takto budou vytvořeny předpoklady pro
ekologicky  šetrné  nakládání  s odpady  a  maximální  využití  použitelných  odpadů
recyklací.
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• 37TPři  vlastním  nakládání  s  odpady  provádí  zaměstnanec  vizuální  monitoring
prostoru. V případě zjištění vysypání nebo jiného úniku odpadu mimo vyhrazenou
plochu, k dané činnosti určenou je prostor bezodkladně uklizen.

• 37TPři  dopravě  odpadů  do  zařízení  není  ovzduší  přiváženým  odpadem
znečišťováno. V případě úletů odpadů mimo areál sběrného dvora bude pověřen
pracovník pro zajištění nápravy a úklidu okolí

• 37TŘidiči všech vozidel jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali okolí zbytečným
hlukem.  Při  delším stání  jsou povinni  vypínat  motory.  Hlučnost  při  manipulaci
s odpady nepřevyšuje běžnou úroveň hluku, která není samostatně měřena. 

• 37TPři provozu zařízení nevznikají žádné emise unikající do ovzduší.
• 37T Při provozu zařízení nevznikají technologické odpadní vody.

V případě mimořádných událostí: povodně, vichřice, sněhové vánice, požár, těžký
úraz, krádež, teroristického útoku apod. jsou pracovníci  zařízení a bezpečností
služby povinni jejich následek okamžitě telefonicky nebo osobně oznámit starostovi
nebo  vedoucímu  zařízení.  Podle  charakteru  a  závažnosti  jednatel  nebo  vedoucí
zařízení rozhodnou o opatřeních, jak eliminovat negativní dopady. 

7.2.     Monitoring

Monitorování  zařízení  jako  soubor  činností  ke  sledování  vlivu  zařízení  na  okolní
prostředí. Prostor zařízení bude monitorován pouze vizuálně, vzhledem k činnostem,
které  jsou  zde  provozovány,  není  adekvátní  jiný  způsob  monitoringu.  Povinností
obsluhy je  provádět  pravidelnou kontrolu  zařízení  –  při  prohlídce zjištěné závady
musí  být  neprodleně odstraněny  a o výsledku prohlídek musí  být  veden  záznam
v     provozním deníku  .

8.           EVIDENCE, HLÁŠENÍ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ V PROVOZNÍM DENÍKU  

Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v     zařízení produkovaných   
odpadů:

Provozovatel  zařízení  pro  sběr  ostatních  odpadů  je  povinen  vést    průběžnou  
evidenci  odpadů ve smyslu ustanovení  §  39 odst.  1  zákona č.  185/2001 Sb.  o
odpadech.

37TPrůběžná  evidence  o  odpadech  a  způsobech  nakládání  s     nimi  za  odpady  
vlastní a za odpady převzaté je v souladu s § 39 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění a § 21 odst. 1 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění
vedena k danému nakládání s odpady průběžně, a to za odpady vlastní i převzaté a
o způsobech nakládání s nimi za každý druh odpadu i každou provozovnu či zařízení
zvlášť.

Průběžná evidence je průběžně vedena prostřednictvím softwarového vybavení na
počítači – pracovníkem Městsk  ého úřadu  . Tato průběžná evidence obsahuje: 

37Ta) množství odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu), veškeré
údaje  o  množstvích  se  udávají  v tunách  max.  na  6  desetinných  míst
b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky,
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předání k využití  nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít
kódy  z  tabulky  č.  1  přílohy  č.  20  Vyhlášky  MŽP  č.  383/2001  Sb.,  o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,
37Tc)  množství  předaného  odpadu  k  dalšímu  využití  nebo  odstranění  a
identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (IČ, název
provozovny,  adresa provozovny,  IČZ zařízení,  kam byl  odpad předán,  je-li
oprávněnou  osobou  právnická  osoba;  jméno  a  příjmení,  obchodní  firma,
bydliště  a  místo  podnikání,  liší-li  se  od  bydliště,  je-li  oprávněnou  osobou
fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),
d) množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a
identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat,
včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z
odpadů  uvedených  v  §  8  odst.  2,  Vyhlášky  MŽP  č.  383/2001  Sb.,  o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 
e)  datum  a  číslo  zápisu,  jméno  a  příjmení  osoby  odpovědné  za  vedení
evidence (§ 21 odst. 1 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s opady v platném znění).

Provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3
zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech,  v  platném znění  vést  evidenci  s     přímou  
identifikací osob,  od kterých odebral -v případech, kdy jsou přijímány následující
druhy odpadů podle Katalogu odpadů, uvedených v § 8 odst 2 Vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění:

37T

Kód druhu odpadu                                      Název druhu odpadu  
37T

7T15 01 04 kovové obaly
37T17 04 02 hliník
37T17 04 03 olovo
37T17 04 04 zinek
37T17 04 05 železo a ocel
37T17 04 06 cín
37T17 04 07 směsné kovy (17 04 01 - 06)
37T17 04 11 kabely
37T20 01 40 kovy.

37T Evidence osob pro výše uvedené obsahuje jméno, příjmení, datum narození,
adresu  trvalého  pobytu  nebo  pobytu  a  číslo  občanského  průkazu  nebo  jiného
průkazu  totožnosti  každé  z osob.  Kromě  identifikace  osob  se  dále  provádí
identifikace odebíraných odpadů.
37TIdentifikací  odebíraných  odpadů  se  rozumí  zjištění  názvu,  druhu  a  množství
odebraného nebo vykoupeného odpadu a eviduje se datum a hodina odebrání nebo
vykoupení  odpadů.  K plnění  této  povinnosti  je  provozovatel  zařízení   oprávněn
vyžadovat  k nahlédnutí  průkazy  totožnosti  těchto  osob  (§  18  odst.3  zákona  č.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

Pokud dochází ke sběru odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně
prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo
jejich  částí  je  provozovatel  povinen  uvést  u  nich  stručný  popis  pro  dodatečnou
identifikaci  a  doplnit  je  uvedením  písmen,  číslic  a  dalších  symbolů  na  těchto
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předmětech  se  nacházejících.(§18  odst.  7  zákona  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech
v platném znění). 

Odpady  výše  uvedené  povahy  (umělecká  díla  nebo  jeho  části,  pietní  nebo
bohoslužebný předmět nebo jeho části, průmyslové strojní zařízení nebo jeho části,
obecně  prospěšné  zařízení  nebo  jeho  části,  zejména  zařízení  pro  hromadnou
dopravu,  dopravní  značení,  součásti  nebo  příslušenství  veřejného  prostranství  a
pozemních komunikací, a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení) nesmí
být od fyzických osob vůbec vykoupeny. 

Od fyzických osob je dále zákaz sběru :
Části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení  podle § 25
odst. 1 písm.c) baterie a akumulátory - g) autovraky - h) elektrická a elektronická
zařízení -  zákona s výjimkou kompletní  autobaterie,  která se v tomto případě
nepovažuje za součást autovraku (§ 8 odst.5 písm.e) Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

37THlášení o roční produkci a nakládání s     odpady:  

TProvozovatel zařízení podle § 39 odst. 2 zákona o odpadech) musí plnit ohlašovací
povinnost a zasílat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý
rok pro zařízení: 
ke sběru odpadů na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20 Vyhlášky
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Ohlašování  se  provádí  zvlášť  za  každou  samostatnou  provozovnu  a  v rozsahu
daném § 39 odst.  2 zákona č.  185/2001 Sb.,  o odpadech, v platném znění a to
každoročně do 15. 2. následujícího roku. Souhrnná roční evidence, tj. „roční hlášení
o  produkci  a  nakládání  s odpady“  je  zasílána  do  15.  2.  následujícího  roku
(prostřednictvím on-line ISPOP formulářů).

37TZodpovídá: evident 
37TArchivace 5 let: evident 

V Příloze  č.  9  tohoto  provozního řádu je  vzor  Hlášení  o  produkci  a  nakládání  s
odpady 

Vedení evidence a hlášení pro přepravu nebezpečných odpadů:

37TProvozovatel  zařízení  –  jako  účastník  přepravy  nebezpečných  odpadů  je
povinen vést  evidenci o přepravě ve smyslu ustanovení § 40zákona č. 185/2001
Sb.  o  odpadech,  v platném znění  a  §  25  vyhlášky  MŽP ČR č.  383/2001  Sb.  o
podrobnostech  nakládání  s  odpady,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Přeprava
nebezpečných  odpadů  se  ohlašuje  ministerstvu  prostřednictvím  integrovaného
systému plnění povinností v oblasti životního prostředí a systému SEPNO.

37TJe  vedena  evidence  OLPNO  z titulu  příjemce  nebo  odesílatele  NO,  je
vyplňován souhrnný ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů OLPNO na
formuláři uvedeném v příloze č. 26 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání  s  odpady,  v  platném  znění  a  to  pro  každou  přepravu  nebezpečných
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odpadů.  Obdobně  se  postupuje  při  odeslání  zásilky  nebezpečného  odpadu,  kdy
k zásilce  musí  být  přiložen  doklad  s informacemi  podle  ohlašovacího  listu  a  to
v listinné podobě. 

Odesílatel informuje příslušné úřady ve smyslu §40 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění, přičemž je přípustné, že tyto povinnosti za odesílatele
naplní příjemce (§ 40 odst.5 zákona o odpadech). 

37TZodpovídá: evident 
37TArchivace 5 let: evident 

37TV Příloze č. 10 tohoto provozního řádu je vzor OLPNO.

37TNebezpečné  odpady  jsou  soustřeďovány  do  doby  jejich  odvezení
oprávněnému  příjemci  daného  druhu  odpadu.  Přepravní  obaly  budou  značeny
v     souladu  s     údaji  na  sběrových  či  shromažďovacích  nádobách,  resp.  na  
identifikačních listech daného nebezpečného odpadu. 
 
37TV Příloze č. 11 tohoto provozního řádu je vzor ILNO.

Provozní d  eník - dokumentace vlastního chodu a provozu zařízení:  
Provozovatel zařízení vede provozní deník zařízení (ke sběru odpadů s náležitostmi
uvedenými  v příloze  č.  1  –  konkrétně  v bodu  10  Vyhlášky  č.  383/2001  Sb.  o
podrobnostech nakládání s odpady. 

37TObsah provozního  deníku musí  být  veden denně minimálně  v  následujícím
rozsahu:

37T1) všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - časové využití
zařízení, počet pracovníků a doba jejich přítomnosti, jména obsluhy

37T2) vybrané údaje o sledování provozu zařízení - spotřeba energií a vody
37T3) údaje technického charakteru: provoz strojů a zařízení, provozní poruchy a
havárie  včetně  způsobu  jejich  řešení,  prováděná  údržba,  případně
dodavatelsky prováděné činnosti.
37T4) soulad přijímání odpadů s legislativními požadavky, stanovenými pro příjem
do zařízení 

37T5)  zjištěné  skutečnosti  při  nakládání  s odpady,  včetně  množství  přijatých
odpadů
37T6) další  údaje z  monitorování  provozu zařízení   -  ve zkušebním i  trvalém
provozu

37T7) záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.,
37T8) záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu – nestandardní
situace, poruchy, odstávky, výpadky elektřiny 
37T9) mimořádná zjištění v zařízení – havarijní situace s možným dopadem na
životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření

37T10) funkčnost všech opatření určených k ochraně životního prostředí
37T11) pracovní prostředí zařízení – např. prašnost, hlučnost
37T12) údaje o provedených kontrolách stavu oplocení, úletech
37T11) odpovědnost za vedení jednotlivých záznamů
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37TDeník se vyplňuje perem. Vadné záznamy se přeškrtnou tak, aby zápis zůstal
čitelný. Na další řádek se napíše správný údaj a oprava se parafuje.

37TDeník se předkládá ke kontrole nadřízenému, Je základním dokladem o sledování
a kontrole provozu.

37TZodpovídá: evident 
37TArchivace 5 let: evident 

37TV Příloze č. 12 tohoto provozního řádu je návrh  pro Provozní deník zařízení.

9.           OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE A K     OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ   
ZAŘÍZENÍ 

37THavárií  ve  smyslu  zákona  o  vodách je  mimořádné  závažné  zhoršení  nebo
mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii
se ve smyslu tohoto zákona bude v místních podmínkách zařízení jednat v případě
závažného  zhoršení  nebo  mimořádného  ohrožení  jakosti  povrchových  nebo
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami a dále též případy
technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání
výše uvedených látek, pokud takovému vniknutí předcházejí.

37TVšechny vzniklé  havarijní  situace se zaznamenají  do provozního deníku zařízení
s uvedením – místa havárie, časovém údaji a době trvání, informovaných institucích
a osobách, data a způsoby provedeného řešení havárie a přijaté konkrétní opatření
k zamezení vzniku případné další havárie. 

37TVzor takovéhoto záznamu je součástí návrhu provozního deníku zařízení. 

37TKaždá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena Městskému úřadu Náchod, v
závažnějších  případech též krajskému úřadu Královéhradeckého kraje  a ČIŽP OI
Hradec Králové. 

37TObsah hlášení:
a) 37Tmísto a čas vzniku (zjištění) havarijního stavu,
b) 37Tcharakter  havárie  –  druh  nebezpečného  odpadu,  případné  nebezpečné

vlastnosti  odpadu  –  tj.  údaj  z identifikačního  listu  nebezpečného  odpadu
(ILNO)

c) 37Todborný odhad uniklého množství
d) 37Tcelkové přepravované množství
e) 37Tpřijatá  a  provedená  opatření  k sanaci  a  asanaci  vzniklé  havárie,  vyžádání

pokynů

37TVe všech výše uvedených případech i v případě drobných havárií obsluha vyrozumí
neprodleně odpovědné pracovníky města.
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37TPo vyhodnocení havarijní situace kompetentními orgány je provozovatel zařízení na
svůj náklad povinen plnit všechna přijatá opatření.

37TPostup  při  zdolávání  případných  havarijních  stavů  řeší  podrobně  havarijní  plán,
případně provozní řád a lze je rozdělit do obecných kroků: 

37T1) ihned zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek do prostoru 

37T2) zamezit šíření již uniklých látek ohrázkováním, posypem sorpčním materiálem

37T3) sanovaný prostor neprodleně zamést a kontaminovaný sorpční materiál uložit do
připravené nepropustné označené nádoby. 

Opatření k     omezení negativních vlivů zařízení  : 

3 Splnění uvedeného cíle ovlivňují technické požadavky na výstavbu zařízení,
především jde o rozsah technického a provozního zabezpečení zpevněných ploch z
hlediska chemických látek ohrožujících kvalitu povrchových a podzemních vod.

37TZákladní podmínkou pro eliminování vzniku havarijních stavů však není jen realizace
technických opatření (vodohospodářsky zabezpečené plochy atd.), ale především
je nutné zajistit:

1) 37Tpravidelnou preventivní údržbu a úklid pracoviště

2) 37Tkontrolní a revizní činnost

3) 37Tdodržování bezpečnostních předpisů

4) 37Tvýkon pracovních činností v souladu s provozními předpisy

5) 37Tdodržování technologických postupů, platných norem pro danou technologii

6) 37Tdodržování provozního řádu a havarijního plánu

7) 37Tdodržení požárně bezpečnostního řešení stavby 

8) 37Tdodržování definovaných postupů při nakládání se závadnými látkami vodám

37TPři dodržování všech technických a organizačních opatření stanovených zejména
provozním řádem a havarijním plánem žádné riziko havárie nehrozí. 

Provozní havárie

37TProvozní havárii můžeme definovat jako změněný stav provozu zařízení, který může
vést k zhoršení kvality vod povrchových a podzemních, půdy a ovzduší. 
37TPři  provozu  může  teoreticky  dojít  k  provozní  havárii,  která  nepřesáhne  svými
důsledky určený prostor. V rámci provozu mohou nastat havarijní stavy způsobené
především únikem ropných látek.

37TPři možném úniku ropných látek však bude záležet na množství uniklých látek.
Při malém množství se provede zasypání uniklé kapaliny sorpčním materiálem
(VAPEX apod.) a dekontaminace povrchu prostranství. 
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37TLze uvažovat i o havárii v rámci dopravy produkovaných surovin nebo odpadů na
komunikačních  sítích  mimo  areál  zařízení  (autohavárie,  únik  pohonných  hmot).
Uvedená situace je záležitostí, kterou nelze ovlivnit v rámci provozu zařízení. 

Požární riziko

Požární riziko je v provozu minimalizováno, nelze je však při havarijních stavech 
vyloučit (zkrat v energetické síti, úder blesku apod). Při zahoření se provede hasební 
zásah ručními hasicími prostředky.

Odstávka elektřiny

37T Výpadek elektřiny na provoz areálu nebude mít žádný vliv na provoz zařízení.
Elektrická energie je potřebná zejména pro osvětlení ve večerních hodinách, takže
přerušení dodávky elektrické energie neohrozí bezpečný provoz zařízení a hlavně
nebude představovat riziko pro okolní životní prostředí. 

37T Všechny  vzniklé  havarijní  situace  se  zaznamenají  do  provozního  deníku
zařízení,  resp.  požární  knihy s uvedením – místa havárie,  časovém údaji  a  době
trvání,  informovaných institucích  a  osobách,  data  a  způsoby provedeného řešení
havárie a přijaté konkrétní opatření k zamezení vzniku případné další havárie. 

9.1.      Pokyny k     okamžitému zásahu při zjištění havárie  

37TTen, kdo zpozoruje nebo je upozorněn na havarijní únik tekutých odpadů (úkapy) je
povinen  okamžitě  zasáhnout  v souladu  s údaji  a  pokyny  uvedenými
v identifikačním  listu  odpadu (při  dodržování  zásad  bezpečnosti  práce  při
manipulaci s odpadem), aby zamezil jejich unikání a minimalizoval vliv odpadu na
životní prostředí, a to:

37TA/ Při menší havárii
• 37Tutěsnění trhlin sběrových nádob nebo jiných otvorů, jímž odpad uniká;
• 37Tu tekutého odpadu posypání prostoru pískem, vapexem apod. – zametení;
• 37Tzákaz manipulace s otevřeným ohněm;
• 37Tzamezení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu nebezpečného odpadu dle

návodu uvedeném v identifikačním listu odpadu, použití přenosného hasicího
přístroje;

• 37Tprovedení  zápisu  do  provozního  deníku  o  způsobu  vyřešení  nestandardní
situace.

37TB/ Při havárii většího rozsahu
37TKdy se jeví nereálné materiál (odpad) ruční manipulací (lopatou) vrátit do sběrového
prostředku, či kdy je to zcela vyloučeno, postupovat takto:

• 37Tzákaz  manipulace  s otevřeným  ohněm  a  světlem,  včetně  odstranění
předmětů, které mohou iniciovat požár, pokud to je reálně proveditelné;

• 37Tprovedení nezbytných opatření k zabránění vniknutí odpadu do vodního toku,
kanalizace  a  jinému  způsobu  rozšíření  kontaminace  životního  prostředí
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(ohrazení zemí nebo mobilními prostředky pro tyto účely pryžové kanalizační
kryty apod.),

• 37Tzajišťování  dalšího  postupu  –  havarijní  četa  hasičů,  náhradní  sběrové
prostředky  pro  překládku  odpadu,  uvědomění  městského/obecního  úřadu
obce  s rozšířenou  působností  –  odbor  ŽP  –  vodohospodářské  oddělení  a
oddělení odpadového hospodářství.

9.2.      Opatření k     omezení možnosti vzniku požáru  

V prostoru zařízení je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm a kouřit.  Pro případ
požáru je objekt zařízení vybaven přenosným hasicím přístrojem.
V případě  požáru  je  povinností  osoby,  která  první  zpozorovala  požár  ohlásit
neprodleně tuto skutečnost vedoucímu zařízení a dále postupovat podle požárních
poplachových směrnic:

• 37Tihned ohlásit požár na ohlašovnu Hasičského záchranného sboru,
• 37Tzahájit likvidaci požáru přenosnými hasicími přístroji, nebo pískem
• 37Tneprodleně  provést  evakuaci  osob  z ohrožených  prostor.  Dle  možností

přemístit odpady mimo dosah ohně,
• 37Tvyčkat  do příjezdu jednotky HZSP mimo prostor  ohrožený požárem není-li

v silách obsluhy zdolat požár vlastními prostředky

37TObecné požadavky požární bezpečnosti

 37TObsluha je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru,
neohrozila život a zdraví osob, zvířat a nedocházelo ke škodám na majetku. 

 37TPři  zdolávání  požárů,  živelných  pohrom a  jiných  mimořádných  událostí  je
obsluha  povinna  poskytovat  pomoc.  Obsluha  je  povinna  poskytovat
přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení
sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li jí v tom důležitá okolnost.

 37TPokud dojde k rozšíření požáru, musí se obsluha vzdálit od zařízení a zajistit,
aby se nepovolané osoby nepřibližovaly do jeho blízkosti.

 37TPři  vzniku  požáru  musí  obsluha  vynaložit  maximální  úsilí  v prvních
okamžicích. Vždy je nejdůležitější zlikvidovat ohnisko požáru dříve, než dojde
k rozšíření, které již nemůže obsluha zvládnout vlastními silami.

 37TObsluha je zejména povinna v souvislosti se zdoláváním požáru:
• 37TProvést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
• 37TUhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení

jeho šíření.
• 37TOhlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho

hašení.
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• 37TPoskytnout  osobní  pomoc  jednotce  požární  ochrany  na  výzvu  velitele
zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

 37TObsluha  je  povinna  dodržovat  základní  protipožární  opatření  při  všech
činnostech, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru.

37TPožadavky na hasicí přístroje

 37TUmístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.
 37THasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné.
 37THasicí  přístroje  se  umísťují  v místech,  kde  je  nejvyšší  pravděpodobnost

vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích
přístrojů  se  provede  v závislosti  na  charakteru  předpokládaného  požáru,
vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být
vyloučeno,  že  bude  v případě  potřeby  použit  hasicí  přístroj  s nevhodnou
hasební látkou.

 37TNa pracovišti  zařízení se přenosný hasicí přístroj umísťuje tak, aby nemohl
ohrozit bezpečnost osob.

 37TKontrola  hasicího  přístroje  se  provádí  v rozsahu  a  způsobem stanoveným
právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce
po  každém  jeho  použití  nebo  tehdy,  vznikne-li  pochybnost  o  jeho
provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za
rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace
nebo  posouzení  požárního  nebezpečí  pro  některé  případy  instalací  (např.
v chemicky  agresivním  prostředí)  nestanoví  lhůtu kratší.  První  kontrola
provozuschopnosti  hasicího přístroje musí být  provedena nejdéle jeden rok
před jeho instalací.

 37TSoučástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

9.3.      Seznam vybavení pro odstraňování následků havárie

37T1. Vapex, piliny (sorbent)
37T2. Hasící přístroj (pěnový, práškový), bedna s pískem
37T3. PE fólie
37T4. Lopata, kladivo, krumpáč, koště, džber
37T5. Gumové holínky, rukavice

37TUvedené vybavení bude uloženo v prostoru ekoskladu.

10. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A   
ZDRAVÍ LIDÍ

37TTato oblast je zajišťována v souladu s částí pátou zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku
práce.  Pracovníci  zařízení  jsou informováni  o  zařazení  jimi  vykonávané práce do
příslušné kategorie, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.
Jsou seznámeni s registrem rizik BOZP.
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37TPři  manipulaci  s odpady je nutno dodržovat zásady osobní  hygieny,  nejíst,  nepít,
nekouřit.  Před  jídlem  omýt  ruce  při  použití  mycích,  čistících  nebo  dezinfekčních
prostředků. Pro pracovníky je zajištěna závodní preventivní péče smluvně zajištěným
lékařem.

37TVstup  cizích  osob  do  prostoru  zařízení  je  dovolen  pouze  v     doprovodu  pověřené  
osoby, jejího zástupce nebo vedoucího zařízení. Vybavení návštěv bezpečnostními
pomůckami je řešeno v souladu s dokumentací BOZP.

37TCelý objekt musí být stále vybaven funkčními hasicími přístroji adekvátně výstupům
požární zprávy a dostatečným množstvím absorpčního materiálu pro případ úniku
závadné látky. Nakládání s otevřeným ohněm nebo světlem je zakázáno.

37TVeškeré nakládání (manipulace) s odpady kat. „N“ musí být prováděno výlučně nad
zabezpečenými plochami (vyjma přepravy vnitropodnikové, nebo dopravy)
37TV případě zasažení soustřeďovaným odpadem je k dispozici lékárnička. Pracovníci
jsou seznámeni se zásadami poskytnutí první pomoci. 
37TJe povinností provádět pravidelnou kontrolu zařízení, při prohlídce zjištěné závady
musí  být  ihned  odstraněny  a  o  výsledku  prohlídek  musí  být  veden  záznam
v     provozním deníku  .

10.1.     Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

37TVšeobecné pokyny

37TPři provozu a údržbě se provozovatel musí řídit platnými ustanoveními o bezpečnosti
práce a ty přizpůsobit daným poměrům.
37TPřístup  do  zařízení  je  dovolen  pouze  zaměstnancům  zařízení,  nadřízeným  a
kontrolním orgánům a jiným osobám, které obdrží souhlas provozovatele.

37TVeškeré zařízení je nutno udržovat stále v řádném a provozuschopném stavu, aby
pracovalo  bez  poruch  a  co  nejúčelněji.  Provozní  závady  musí  být  ihned
odstraňovány.  O odstranění závady nebo jen vzniklé závadě se provede  záznam
v     provozním deníku  .

37TObsluha  zařízení  musí  být  svěřena  pouze  zaměstnancům  starším  18  let
s předepsanou kvalifikací  po  přezkoušení  jejich  znalostí,  získaných v předchozích
instruktážích a školeních o technologickém procesu a obsluze zařízení, bezpečnosti
a ochraně zdraví  při  práci,  o požární ochraně a první pomoci  pro všechny druhy
úrazů.

37TVedení organizace je povinno podle zákonných ustanovení:

 37Torganizovat  a  zajišťovat  péči  o  bezpečnost  a  hygienu  při  výkonu  práce
pracovníků  po  stránce  osobní  a  věcné,  hlavně  odborným  dozorem  nad
pracovníky a jejich prací s pravidelnými kontrolami objektů zařízení

 37Tsoustavně  školit  pracovníky  o  bezpečné  a  zdravotně  nezávadné  práci,
věnovat  zvýšenou  péči  nezapracovaným  pracovníkům  a  zajistit,  aby  byli
všichni nově přijatí pracovníci před nástupem do práce podrobně poučeni o
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příslušných bezpečnostních předpisech, o bezpečných způsobech práce a o
používání ochranných oděvů a pomůcek

 37Tkontrolovat  a  vyžadovat,  aby  zaměstnanci  používali  předepsané  ochranné
oděvy a osobní ochranné pomůcky

37TKaždý pracovník je povinen:
 37Tosvojit  si  a  dodržovat  bezpečnostní,  zdravotní  a  hygienické  předpisy

v rozsahu svého pracovního přidělení
 37Tzúčastnit  se  školení  prováděného  podnikem  v zájmu  své  bezpečnosti,

ochrany zdraví a hygieny práce a podrobovat se lékařský prohlídkám
 37Tpočínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj a spolupracovníků
 37Tdodržovat  zákaz obsluhy těch strojů  a  zařízení,  jejichž  obsluha,  užívání  a

udržování mu nepřísluší
 37Tdodržovat  v pracovní  době nebo při  ní  zákaz užívání  alkoholických nápojů

nebo preparátů otupujících mysl, včetně upozornění vedoucího pracovníka o
tom,  že  pravidelně  na  lékařský  předpis  užívá  léky  označené  výstražným
trojúhelníkem (psychofarmaka). 

10.2.      Opatření pro zajištění bezpečnosti práce  

Všichni  pracovníci  zařízení  jsou  povinni  provádět  veškerou  činnost  podle
pokynů  nadřízeného.  Každý  pracovník  zařízení  i  dodavatelské  organizace  (např.
zaměstnanci  pracovních  agentur,  brigádníci)  je  povinen  dbát  o  svou  vlastní
bezpečnost a zdraví a bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně
dotýká  jeho  jednání.  Všichni  pracovníci  jsou  povinni  dodržovat  veškeré  předpisy
k zajištění  bezpečnosti  práce  a  požární  ochrany  a  řídit  se  ustanoveními  tohoto
provozního řádu.

Používání mechanizmů v zařízení je povoleno pro práce uvedené v návodu na
obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu. Řidiči všech strojů v prostoru zařízení
jsou  povinni  dodržovat  na  všech  komunikacích  předpisy  o  provozu  na  veřejných
komunikacích, maximální rychlost stanovenou místním dopravním značením a řídit
se  pokyny  pověřených  pracovníků  zařízení.  Řidič  nesmí  vstupovat  a  vystupovat
z mechanizmu  za  jeho  chodu  a  nesmí  stroj  opustit  bez  jeho  zajištění  proti
samovolnému pohybu. Je zakázáno přibližovat se k mechanizmům mimo zorné pole
řidiče.

37TNa celé ploše zařízení platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

37TŽádný zaměstnanec nesmí provádět:
 37Tjakoukoliv  manipulaci  se  stroji,  elektrickým  a  jiným  zařízením,  pokud  mu

nepřísluší jejich obsluha, udržování nebo užívání
 37Todstraňovat poruchy na zařízení a přístrojích, pokud nepřísluší tato činnost do

jeho oboru působnosti
 37Todstraňovat jakákoliv ochranná zařízení u pohybujících se částí strojů, čistit a

mazat běžící stroje apod.
 37Topravovat  jakékoliv  mechanismy  za  chodu,  po  dobu  oprav  musí  být

opravovaný mechanismus zajištěn proti spuštění
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 37Todstraňovat výstražné a provozní tabulky a pokyny na strojích a zařízeních
bez příkazu svého nadřízeného.

37TPracoviště musí být dostatečně osvětleno a pro odlehlá místa mají zaměstnanci k
dispozici přenosné lampy. Na některé pochůzky adekvátně potřebám si zaměstnanci
vezmou kolektor, nebo nosí kapesní svítilny.

37TJe přísně zakázáno spalování odpadů v prostoru zařízení nebo ukládání doutnajících
či hořících hmot do zařízení. V případě výskytu takových hmot bude postupováno
podle havarijních směrnic.

37TSpecifické požadavky ochrany zdraví při práci
 37TObsluha musí být seznámena se správným používáním osobních ochranných

prostředků a je povinna tyto prostředky při provozu zařízení používat, podle
druhu  práce,  kterou  provádí  (ochrannou  obuv  s protiskluzovou  úpravou,
přiléhavý ochranný pracovní oděv a ochranné pracovní rukavice).

 37TPracoviště  zařízení  musí  být  vybaveno  lékárničkou  pro  poskytnutí
předlékařské pomoci. Lékárnička musí být dobře viditelná, snadno přístupná,
pevně uchycená a snadno vyjmutelná. Obsah lékárničky pravidelně kontrolujte
a výrobky s překročenou dobou použitelnosti včas vyměňujte.

 37TPokud při práci s nářadím hrozí nebezpečí odštípnutí materiálu nástroje nebo
opracovávaného  materiálu,  použije  obsluha  ochranné  brýle  a  ochranné
rukavice.

 37TOchranné prostředky poskytované k ochraně před nadměrným hlukem musí
být účinné v oblasti hladin hluku stanovených pro daný typ zařízení.

37TOsobní ochranné pomůcky je povinen uživatel udržovat v čistotě a ošetřovat je dle
návodu výrobce. Poškozené okamžitě zaměnit za nové. Některé osobní ochranné
prostředky  mají  omezenou  životnost,  a  proto  musí  být  pravidelně  vyměňovány.
Poškozený  ochranný  prostředek,  např.  nárazem nebo  pádem na  zem,  musí  být
okamžitě vyměněn.

37TTam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 
slučitelné.
37TPoužívání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že
byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

37TOchranné prostředky musí:
• 37Tbýt po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání

nesmí představovat další riziko,
• 37Todpovídat podmínkám na pracovišti,
• 37Tbýt přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
• 37Trespektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.
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10.3.     První pomoc

10.3.1. Poskytnutí první pomoci

37TObecná pravidla první pomoci
• 37Tpostiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu
• 37Tuvolnit těsné části oděvu
• 37Tuklidnit
• 37Tpostiženého zlehka přikrýt,  uložit  a přepravovat ve stabilizované poloze na

boku
• 37Tsledovat vývoj stavu, především dýchání a srdeční činnosti
• 37Tpři zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání
• 37Tpři zástavě srdeční činnosti okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce
• 37Tzajistit převoz na odborné lékařské pracoviště.
• 37Tdát pozor na nebezpečí podchlazení postiženého při dlouhodobém omývání

velkým množstvím studené vody
• 37Tdát pozor na možnost vzniku šoku
• 37Tdát pozor na zhoršení průběhu již nastalého šoku

37TKontrolujeme celkový stav a vždy urychleně přivoláme odbornou pomoc.

37TExpozice žíravinám

37TPrvní pomoc při nadýchání: Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost přerušit
expozici  a  vynést  postiženého  na  čerstvý  vzduch,  sledovat  dýchání.  V každém
případě zajistit převoz do nemocnice (i kdyby byl postižený subjektivně bez obtíží)
z důvodu dalšího sledování jeho stavu po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal
s etiketou,  případně  bezpečnostní  list  dané  látky  nebo  identifikační  list  daného
nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

37TPrvní pomoc při požití: Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky. Okamžitě dejte
vypít 2 dcl – 1/2 litru pitné vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. NEPODÁVEJTE
TABLETY  AKTIVNÍHO  UHLÍ.  Zajistěte  co  nejrychleji  transport  do  nemocnice.
Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list
daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

37TPrvní  pomoc  při  poleptání  kůže: Nepoužívejte  žádné  neutralizační  roztoky.
Okamžitě začněte oplachovat zasaženou část těla proudem vlažné vody po dobu 20
–  30  minut  (předem  odstraňte  oděv).  Poté  poleptanou  kůži  překryjte  sterilním
obvazem a převezte k lékaři. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list
dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři
s sebou.

37TPrvní  pomoc  při  poleptání  oka: Nepoužívejte  žádné  neutralizační  roztoky.
Proveďte okamžitě výplach velkým množstvím vlažné vody po dobu 15 – 30 minut.
Proud vody usměrněte  tak,  aby voda stékala  od  vnitřního  koutku  oka k zevnímu
koutku.  Poté  převezte  postiženého  k očnímu  lékaři.  Originální  obal  s etiketou,
případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného
odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.
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37TExpozice toxickým látkám
37TPrvní pomoc při nadýchání: Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost přerušit
expozici a vynést postiženého na čerstvý vzduch. Nedýchá-li  sám, zaveďte umělé
dýchání.  V každém případě je nutný převoz do nemocnice (i  kdyby byl  postižený
subjektivně bez obtíží) z důvodu dalšího sledování jeho stavu po dobu nejméně 24
hodin.  Originální  obal  s etiketou,  případně  bezpečnostní  list  dané  látky  nebo
identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.
37TPři  požití: Je-li  postiženy  při  vědomí,  je  nutno  ihned  vypláchnout  ústa  vodou.
Okamžitě  podejte  10 – 15 tablet  aktivního uhlí  (živočišného uhlí)  rozdrcených ve
sklenici vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Dále zavolejte rychle lékařskou pomoc
nebo  převezte  postiženého  do  nemocnice.  Originální  obal  s etiketou,  případně
bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je
nutné vzít k lékaři s sebou.
37TPři potřísnění kůže: Okamžitě začněte oplachovat zasaženou část těla proudem
vlažné vody po dobu minimálně 15 minut (předem odstraňte oděv). Poté převezte
postiženého k lékaři. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky
nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.
37TPři  zasažení  očí: Proveďte  okamžitě  výplach  velkým  množstvím  vlažné  vody
minimálně 15 minut. Proud vody usměrněte tak, aby voda stékala od vnitřního koutku
oka k zevnímu koutku. Poté převezte postiženého k očnímu lékaři.  Originální obal
s etiketou,  případně  bezpečnostní  list  dané  látky  nebo  identifikační  list  daného
nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

37TZasažení elektrickým proudem
37TPostiženého neprodleně odstranit  z vodivého okruhu.  Zamezit  přívod elektrického
proudu  vypnutím  vytáhnutím  ze  zásuvky,  vyšroubováním  pojistek  či  odsunutím
vodiče elektřiny s náležitou opatrností vhodným předmětem nebo naopak odsunout
postiženého  z dosahu  vodiče.  Přitom  se  zachránce  nesmí  dotýkat  nechráněnou
rukou ani postiženého, ani vlhkých částí oděvu.
37TPostiženému uvolnit oděv.
37TNedýchá-li,  zavést  dýchání,  které  se  provádí  tak  dlouho,  dokud  se  nedostaví
pravidelný dech.
37TNení-li hmatatelný tep, zahájí se ihned nepřímá srdeční masáž.
37TVždy je nutno zavolat lékaře.
37TPopálení elektrickým proudem
37THořící oděv se nesmí hasit vodou, oheň tlumit hustou látkou nebo jinou vhodnou
tkaninou.
37TRány ošetřit běžným způsobem ošetření spálenin.
37TByla-li osoba zasažena elektrickým proudem ve výšce, nutno učinit vhodná opatření,
aby po přerušení proudu nenastalo poranění pádem na zem.
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37TZtráta vědomí
37TNic  nepodávat  ústy,  nevyvolávat  zvracení.  Při  zachovaném  dýchání  uložit  do
stabilizované  polohy  pokud  možno  v teple.  Při  poruchách  dýchání  zahájit  umělé
dýchání z plic do plic. Při nehmatném tepu zahájit zevní srdeční masáž s frekvencí
asi 80 za minutu, tlak na hrudní kost takový, aby se přiblížila k páteři asi o 4 – 6 cm.
Současně provádět i umělou plicní ventilaci.

37TUmělé dýchání
37TNejúčinnější je vnitřní umělé dýchání, nadechnutí postiženého dechem zachránce (z
plic do plic). 
37TPostiženému uvolnit šat, prohlédnout dutiny ústní, vyčistit dvěma prsty, kapesníkem
nebo gázou omotanou kolem prstu. Čištěním úst neztácet mnoho času.
37TUmělé dýchání z úst do úst. Zachránce klečí při pravé straně postiženého. Položí
dlaň  jedné ruky  na čelo  postiženého –  lehkým tlakem zakloní  hlavu a  palcem a
ukazovákem pravé ruky uzavře chřípí nosu. Prsty druhé ruky zaklesne za úhel dolní
čelisti,  kterou  předsune  a  palcem  zatlačí  na  bradu  tak,  že  se  pootevřou  ústa.
Zhluboka se nadechne, přitiskne svoje rty na ústa postiženého a silně vdechne do
plic postiženého. Ústa postiženého může překrýt respirační rouškou nebo použít „T“
tubus, který se zavádí náustkem pouze pod rty postiženého a gumové výčnělky na
náustek se vsunou mezi zuby postiženého.

37TPři vdechu zachránce sleduje pohyb hrudníku, který se má při každém vdechu
zvedat, aby zjistil, zda je dýchání účinné.

37TNezvedá-li se hrudník, je třeba buď lépe přitlačit ústa na ústa postiženého, případně
lépe  upevnit  tubus,  nebo  je  třeba  zlepšit  průchodnost  dýchacích  cest  zvětšením
záklonu hlavy,  vytažením nebo vytlačením dolní čelisti  vzhůru. Pak se zachránce
oddálí, o výdech nemocného se nestará, nastane automaticky. Nadechne se znovu a
vše se opakuje 12 – 16 x za minutu. Pokračuje se tak až do příchodu lékaře. Umělé
dýchání je nutno provádět na čerstvém vzduchu.

37TSrdeční masáž
37TPro  možnost  způsobení  závažných  komplikací  při  špatném  způsobu  provádění
srdeční masáže má tuto masáž provádět raději jen školený zdravotník. Provádí-li ji
laik, musí postupovat velmi opatrně.
37TPři srdeční masáži leží nemocný na zádech na tvrdé podložce. Jeden zachránce
provádí umělé dýchání z plic do plic výše popsaným způsobem, druhý si stoupne po
levé straně zachraňovaného a položí pravou ruku ohnutou hřbetem nahoru, zápěstím
asi 2 až 3 cm pod střed hrudní kosti (nutno přesně dodržet). Rytmicky pak stlačuje
hrudní kost směrem k páteři do hloubky 4 až 8 cm (pozor na plíce), přibližně asi 60 x
za minutu. Druhou rukou pomáhá stlačovat zápěstí ruky masírujícího. Velmi důležitá
je při tomto manévru synchronizace umělého dýchání a srdeční masáže. Je velmi
důležité, aby se vdech nemocného prováděl v době, kdy není stlačen hrudník, aby se
plíce  mohly  řádně  rozvinout  a  aby  návrat  žilní  krve  k srdci  nebyl  bržděn
nesynchronními pohyby masáže a dýchání.  Vdech provádíme po každých 5 až 6
stlačeních hrudníku (důležité dodržet).  O činnosti  srdeční masáže se přesvědčuje
čas  od  času  zachránce,  který  provádí  umělé  dýchání,  pohmatem  na  krkavici
(hmatáme jedním nebo dvěma prsty pod úhlem dolní čelisti těsně vedle ohryzku na
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vnitřním okraji  krčního svalstva). Je-li  srdeční masáž dostatečná, musí být tep na
krkavici hmatný.

37TJsou-li  srdeční masáže a umělé dýchání účinné,  musí dojít  už během jedné
minuty ke zrůžovění sliznic i kůže a pokud by byly zornice široké, zužují se.
V takovém případě  je  možno provádět  srdeční  masáž i  velmi  dlouho (třeba i  30
minut). Obvykle se však přirozené srdeční činnosti objeví poměrně brzy.
37T
Umělé dýchání i nepřímou masáž srdce musíme provádět tak dlouho,  až se objeví spontánní činnost nebo až do příchodu lékaře!

Umělé dýchání i  nepřímou masáž srdce musíme provádět tak dlouho, až se
objeví spontánní činnost nebo až do příchodu lékaře!

10.3.2. Materiál a organizační zajištění

37TVedení  organizace  je  povinno  vybavit  pracoviště  potřebným zařízením pro  první
pomoc, pomůckami a prostředky pro poskytování první pomoci. Potřebné množství
předmětů a prostředků pro poskytování první pomoci musí být stanoveno přiměřeně
podle  počtu  pracujících  zaměstnanců  v daném  zařízení  po  konzultaci  se
zdravotníkem nebo lékařem.

37TNa  pracovišti,  kde  jsou  umístěny  lékárničky,  musí  být  ustanoven  odpovědný
pracovník, který udržuje a doplňuje lékárničku, hlídá expiraci. V lékárničce musí být
seznam léčiv s návody k použití. Záznamy o ošetření se provádějí v deníku! Při práci
s nebezpečnými odpady se musí používat povinné ochranné pomůcky a to v souladu
s požadavky  uvedenými  v identifikačních  listech  nebezpečných  odpadů.  Jsou  to
např.:
• 37Tpracovní oděv letní i zimní,
• 37Tpracovní obuv letní i zimní,
• 37Tvoděvzdorná obuv,
• 37Tčepice, pracovní rukavice, pláštěnka,
• 37Tochrana dýchadel – respirátor,
• 37Tochranné brýle nebo štítek.

37TOsobní ochranné pomůcky je povinen uživatel – zaměstnanec-  udržovat v čistotě a
ošetřovat je dle návodu výrobce. Poškozené ochranné pomůcky je nutné okamžitě
zaměnit za nové. Pro dezinfekci pomůcek je připraven pro osobní použití chloramin
nebo ajatin. 
37TPracovní  roztok  se  připravuje  těsně  před  použitím  a  používá  se  jen  po  dobu
zaručené použitelnosti.

10.3.3. Seznam bezpečnostních a hygienických ustanovení a předpisů

37TProvozovatel v souladu s §30 zák. č. 258/2000 Sb. (v platném znění), zajistí, aby při
výkonu  jeho  podnikatelské  činnosti  i  činnostech  vykonávaných  jím  pověřenými
osobami při užití strojů a zařízení, resp. provozních operacích, které jsou zdrojem
hluku, byla provedena opatření adekvátně dodržení hygienických limitů stanovených
zákonem o ochraně veřejného zdraví.

37TNařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoví §54 a55 podmínky ochrany zdraví při práci –
deklaruje sociální zázemí a jeho vybavení (šatna, umývárna a sprcha, záchody a
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místnost pro odpočinek pro pracovníky zařízení – max 6 pracovníků – 2x admin a
4xprovoz). Podle § 53 uvedeného NV je zajištěna na několika výtokových místech
tekoucí pitná voda k pitným účelům a pro účely předlékařské pomoci.
37TObsluha  zařízení  musí  být  svěřena  pouze  zaměstnancům  starším  18  let
s předepsanou kvalifikací  po  přezkoušení  jejich  znalostí,  získaných v předchozích
instruktážích a školeních o technologickém procesu a obsluze zařízení, bezpečnosti
a ochraně zdraví  při  práci,  o požární ochraně a první pomoci  pro všechny druhy
úrazů.
37TVšichni  zaměstnanci  musí  být  řádně  vyškolení  pro  svoji  činnost,  seznámeni
s podrobnostmi obsluhy a předpisy uvedenými v provozním řádu i s jinými předpisy
vztahujícími se na svěřenou práci. 
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11.       PŘÍLOHY PROVOZNÍHO ŘÁDU

37T1/ Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ  

37T2/ Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k provozování zařízení č.j. 
KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12 ze dne 14.8.2018

37T3A/ Katastrální situace
3B/ Výpis z katastru nemovitostí

34A/ Stavební povolení č.j. 08167/2014/VYST ze dne 18.11.2014
4B/  Kolaudační  souhlas  s  užíváním  stavby  Sběrný  dvůr  Červený  Kostelec  č.j.
04423/2015/VYST ze dne 19.6.2015
4C/ Stavební povolení č.j. 01118/2018/VYST ze dne 9.2.2018
4D/  Koordinační  situace  navýšení  kapacity  sběrného  dvora  Červený  kostelec
vypracovaný Ing. Pavlem Šindelářem v září 2017

37T5A/ Umístění provozovny - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj  37T6Twww.mapy.cz-6T37T

topografie) 
37T5B/ Umístění provozovny - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj  37T6Twww.mapy.cz-6T37T

letecký snímek) 
37T5C/ Situace přístupových tras do zařízení a koordinační situace zařízení
37T5D/ Umístění jednotlivých sběrových nádob v areálu Sběrného dvora

37T6/ Seznam všech odpadů určených k příjmu do zařízení 

7/ Vzor průvodky odpadu

37T8/ Vzor informační tabule 

37T9/ Vzor Hlášení o produkci a nakládání s odpady

37T10/ Vzor OLPNO

37T11A/ Označení shromaždiště nebezpečných odpadů
37T11B/ Vzor ILNO

37T12/ Návrh pro Provozní deník zařízení.

37T13A/ Změnový list provozního řádu – revize

37T13B/ Doložka o vzdělání zodpovědného řešitele
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PŘÍLOHA číslo: 1

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ
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PŘÍLOHA číslo: 2

A. Rozhodnutí Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje k provozování 
zařízení č.j. KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12 ze dne
14.8.2018



DOHUČENo IDOP DNE: 1 7 ,00. 2010
pňítOtty; 7ilroa'un1 '?z" lc, ?7,!Vr76;'7a'ra ť2
tttÚTA: ,?7" F 2í,l a B49121201B/KHKU* *1-! 

lllll lllil lllil llil]]llllil lllll lIlll lllll
li_ i:Ji Ě193! 1j:pr::1i.1:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:
ze dne:
naše značka (č. j.): KUKHK-15611lZPl201BlPř-12
VyrlZu]e: Mgr. Karel Příhoda
odbor I oddělení: životního prostředía zemědělství/
ElA, lPPC a technické ochrany životního prostředí
linka I mobil,. 495 B17 568 l
email: kprihoda@kr-kralovehradecky.cz

datum: 14. B,201B
počet listů: 3
počet příloh: / listů:
počet svazků: 1
sp. znak, sk, režim: 249.1,V5

RozHoDNUTl
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen ,,krajský úřad'), jako věcně
a místně příslušný orgán veřejné správy podle ust, § 78 odst. 2 písm. a) zákona
č. ,t85/2001 Sb,, oodpadech a ozměně někteqých dalších zákonů, veznění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech'), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'), ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho
provozním řádem -,,Sběrný dvůr Města Červený Kostelec", umístěného na pozemku p. č.

1043114, 1061/8, 120714 v katastrálním území Cervený Kostelec (dále též ,,zařízení'),
žadatele: Město Červený Kostelec, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41
Červený Kostetec, lČo: oozlz566 (dále též,,žadatel), zastoupeného zmocněncem Enviro
PROFI s.r.o., se sídlem Libčany 28, 503 22Libčany, lCO: 039 22 685, rozhodl

takto:

l. Uděluje souhlas dle ust, § 14 odst, 1 zákona o odpadech, k provozování zařizení
k využíváni, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadŮ a s jeho provozním řádem
(zpracovaný právnickou osobou Enviro PROFI s.r.o. dne 15. dubna 2018), v rozsahu
uvedeném v příloze č. 3 (kód R12, R13) a příloze č. 4 (kód D15) zákona o odpadech -

,,Sběrný dvůr Města Gervený Kostelec", (p. p č. 1O43l14, 1061/8, 120714
v k, ú. Cervený Kostelec).

Souhlas (v souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech) je udělen
za této podmínky:

. Platnost uděleného souhlasu je omezena do 31 .5.2023.

ll. Ruší v souladu s ust. § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech rozhodnutí
č. j.:1532alzPl2015lLel3 ze dne 10. 6. 2015 vydané krajským úřadem, kterým byl
udělen souhlas s provozováním tohoto zařizení a s jeho provozním řádem.

dle rozdělovníku

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
- spokojený občan,

Pivovarské náměstí 1245 | 50a 03 | Hradec Králové
tel,: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www. kr-kraloveh radecky. cz
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ověřil stávající stav zařízení (třídírna odpadů; manipulační plochy; volná kapacita;
technické vybavení zařizení; administrativní zázemí zařízení) a jeho soulad
s předloženým provozním řádem;
ujasnil způsoby nakládání s přijatými druhy odpadů (příjem a nakládání s odpady
v zařizení - třídění odpadů a případná úprava odpadů - přetřídění, lisování papíru,
plastů;
ujasnil způsob vedení průběžné evidence přijímaných odpadů a provozní deník
zařízení,

Při místním šetření nebyly shledány nedostatky, které by bránily povolení provozu zařízení.
Následně krajský úřad přikročil k rozhodnutí ve věci,

Krajský úřad shromáždil následující materiály, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí:

- Žádost žadatele ze dne 30. 4. 2018 o udělení souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona
o odpadech;

- Fotokopie zplnomocnění žadatele ze dne 2. 4.2018 pro spol. Enviro PROF| s.r.o.,
se sídlem Libčany 28, 5o3 22Libóany, lČO: 03922 685, k vyřizovánítéto žádosti;

- Fotokopie ,,Výpisu z registru ekonomických subjektů CSU- pro právnickou osobu
MěstoČerveňY Kostelec, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 120,54g 41 Červený
Kostelec, tČo: oozzzsoo;

- Fotokopie ,,Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby" odboru výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Červený Kostelec, ze dne 19. 6. 2015,
č. j.: Výst. 03318l2al5iNe, kterou žadatel dokladuje soulad zařízeni se stavebním
zákonem;

- Fotokopie ,,Stavební povolení" odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Červený Kostelec, ze dne 18. 11,2014, č. j.: Výst, 06935/2014lNe;

- Listiny, kterými žadatel dokladuje právní vztah k předmětnému zařizení - fotokopie
informací o pozemku z katastru nemovitostí pro předmětné pozemky a fotokopie
katastrální mapy;

_ Fotokopie listin ujasňujících aktuální evidenční stav nemovitostí, kterými 1e zařizení
tvořeno (kopie katastrální mapy, snímky katastrální mapy a LV č. 10001 ,

k. ú. Cervený Kostelec), se zákresem aktuální situace, kde bude probíhat nakládání
s odpady;

- Fotokopie stanoviska Krajské hygienické stanice Hradec Králové, č j . KHSHK
13172|2O18/HP.NA/Ho ze dne 9. 5. 2018;

- Protokol z místního šetření spojeného s ústním jednáním ze dne 9. 8. 20'18;
- Fotokopie dokladu týkající se uhrazení správního poplatku, potvrzení o provedení

platby dne 10. 5. 2018;
- Provozní řád zařizení vypracovaný právnickou osobou Enviro PROFI s.r.o. dne 15.

dubna 2018 ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky.

Výrokovou částí l. rozhodnutí byl žadateli udělen souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona
o odpadech k provozování zařizení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
a s jeho provozním řádem. K udělení souhlasu krajský úřad přikročil z důvodtJ, že ze strany
žadatele došlo (v rámci žádosti) k doloženínáležitostí požadovaných ust. § 1 odst. 1 vyhlášky,
včetně návrhu provozního řádu vypracovaného dle přílohy č. 1 vyhlášky. V tomto provozním
řádu jsou popsány způsoby nakládání s odpady v zařízení, jakožje i specifikován rozsah
odpadů, které mohou být do zařizení přijímány.

€
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Rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí a opatření jiných spráVních orgánŮ, vYdávaná

dle zvláštních právních předpisů, která se vztahují k uvedené činnosti,

Poučení

proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to Ve lhŮtě do 15 dnŮ ode dne

doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu Životního prostředí

prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru Životního prostředí

a zemědělství.

,.l
/)

-,)

,)-., !ia,,
i1

z p. Mgr. Karel Příhoda
odborný referent na úseku odpadového hospodářství

Svazek (Příloha|:
Schválený provozní řád

Rozdělovník:

Úóastník řízení (DZ):

Město červený Kostelec, T. G. Masaryka 12O, 549 41 Červený Kostelec, zastoupený
zmocněncem Enviro PROF| s.r.o., se sídlem Libčany 28, 503 22Libčany (+ svazek)

Dotčené orqánv státní správv (DS):

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Na vědomí (osobně, DS}
ČtŽP HraOec Králové - OOH (po NPM)
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí - odpady
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PŘÍLOHA číslo: 3

A. Katastrální situace

B. Výpisy z katastru nemovitostí
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PŘÍLOHA číslo: 4

A. Stavební povolení pro Sběrný dvůr Města 
Červený Kostelec č.j. 08167/2014/VYST ze dne 
18.11.2014

B. Kolaudační souhlas pro Sběrný dvůr Města 
Červený Kostelec č.j. 04423/2015/VYST ze dne 
19.6.2015

C. Stavební povolení na stavbu Navýšení 
kapacity sběrného dvora Červený Kostelec č.j. 
01118/2018/VYST ze dne 9.2.2018

D. Koordinační situace navýšení kapacity 
sběrného dvora Červený Kostelec 























r,uňsrsxÝ úŘan v čnnvnNána xosrxlcl
oDBoR vÝsravpu džr

Náru§slí ?. G. Masarykal2a,S49 41Cervený Kost*lec

Spis.z.n.: VYSTíaXr8l?015/Ne
Č*., t)44n/2afi/VY§T
Y .vYaznje: §dita Něnrcrrvá
Telefo*: 491467 543
ť"-rnaí!: nemcoya@Inesíock.cz
tr{3í}S: sacblt9g

V Červeném Kostelci ďne 19.6.2{}'§5

K.OL^UDACNr §oUlILA§

Tato opalla*í nabylo
právnich úLtnl<ú dacm

s aživ Aplínn §?Avay

Městský úíar3 v Červeném kostelci, odbor výstavlry až?, iako stavební riřad příslušný podle
$ ?3 adsL. 1 písr,l. 4) zákana č, 183/2{W6 Sb., ct územním plánování a §{avebním Ťáúa (staveb*í
zák.oll). ve znění pazóě|šíclt předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), píezkourlal padle § l22
stavebaího zákarraž,áúos,, o kolaurJační souhlas, kterou ďne l3,5.20l5 podalo

Město Červený Kostelec, lČa WZrZ§6ó, náměstí T. G. Masatyka thl},349 41Čewerlý
Kostelet:

{tli}le jen ,,sta:it.bník"), a tla základě tolroto přezkoumání vyrlává podle § 122 odst.3 staveb*íha
zá|xona a § 18i vy1l1ášky č" 5a3/2B06 Sb., o podrobnější úpravě úzrmníba rozhodovžxzí,
{lzemniho opatření a síavebního řádu, ve znění pazdějších předpisů,

kolaudační souhlas,
kte$ je dokladem o pavtňenémúčeluužtvání stavby

§běrný dvůr Červený Kostelec

(óále ien,,§tavba") napozemcích parc. ě. 
'043lr4, 

1061/8.1207í4 v katastránímúzemí Červelrý,
Kostelec, provedené podle stavebníbo povolení vydaného óne t8.t1.2$14 pod čj.,
{}816"//20l4lVYS?', spis. zn: YYSTlů6935l2014lNe. §tavební pov*lení nabylo právní mtsci út:le

9,12,2a14.

Y y nezení úóe| a *žív ání stavby :

* Zaiízení určenóke sb§ra avyvžívání odpadú

Záv*rečnákantrolníptoblídkabyl,apraveďena dne 
'8.6.203,5 

§ tímtro výsledkern:

^ '['Ťedmětttá :;|avby byla proveúena v souladu s vydaným szavebníw pavolenínl a <lvéian*u
pr,:jektovol: óoklzneníaci v souiadu se z,ávaznými stanovisky dotčených orgánů.

- §kutečné provede*í slavby a ie.ií užívání nebude ohrožovat živat a veřejné zdtaví, r.ivat tzeb*
z.ďt av í zv íŤ at, b ezp eč ul sl aneb o živ otní pr a stí edí .

odůvodnění;

T}nť, 13.5.2{S15 padal stwebllk žádasl o kolaudačrlí souhlas na stavbu s předpokládaným
t1<lkonče:ním 31.5"2{}15. Stavební úiad proved! dne tr8.6.2915 závěrďnou kontrotr*í prab!ídku
stavby, přt které podie § 122 otlst.3 sttwebni?lo zákana nezjisli1, závady btánící jejíztlu
bezptčném,u ažívázlí ani razpur s poórninkami § 119 odst. 2 slave,bnťao zákoxa.

Stavební úiarj prol<> vyda}, krllauúaěni s<lublas s užíváním §távby.



i: .1. u4?3l2t |" 5 ív Y s,T str,2

? i,í záv ér &né kr:rrzft t:l*í pr ůblíéat, §tilvby sLelr eU}ťLík ssŤ e&1<lži1:

- ge*eráNtti yahlášen1 o shoóě aó sta,vebni frrrny STYLBAU, s,r,o.b|ndec Králavé
- *akLad tl <sptávtlét:í pravádět" síavbv * výpis, z tlbchodnil}ť, íej§íříku a výpžs z žiy-nosíe*ské7l*

rejstří?.ls
prottlá\ení zlz<>tav,lteÁe stavby o ek<lLi>gické l1k,lidac-i aópadú ze óne 28.3,2ů25
,iaklad tl ktlxltl,<>Le pttsvozusch<}pílo§ti halicíclt přístroj& ze dne 1.6.20tr5
vyzyť,rsvací prot*ktltry * zarněŤení dokumentace skutečnóho proveóení stavby voótlvat3u a

k.analizate, vytyč<>vací protokoly pfo vytyčení obvoda staveniště. *ájezdové ráulpy,
voúovadrú šaclrty, kanalizačt:í šackzty. obrub, zaméření slrúínů fia staveništl, zabraz**t
ploctty, živate, z,aměťent reínpy a krajníbo vocliče VN, vy,tyčení vnltiníah <>btub, vytyčení
ssl<>xhy pto *dtěžení pro stavbu, vytyče*í správníha objektu, váhy, garáže, sloupu Y$.šachcz
,Lešťt:vé kanalžzace, výpočet kubatur, vytyěe*í obrub, zaméření skutečného prove,3e,*i -
ďok"ančená sl'avba
ďekttainstalace - silnoproud - TLLKABEI- Cíl s.r.o", ttvize el. zaíízení e,". č.8226133'7115
z.e dne 26,3.7{J15 včetně prajekttt skutečného ptovedení přípojky NN, xeálovýclz rozvadú
N,i{, §S prahlášenío shodč. ceftlťtkáty,pto?zlášení tl shodě, dodacích iistů
ele*<at<sinstalace - slaboyrt>vd - T-SERVIS liií Neštěra protokol rs konlr:t>le

pr*vozuscirop&CIsLi §ZS, pieóávací protakol na kamerový systém, cgrtrťikái, prolrlášení o
shodč, tecbnické 1isty na mateúály a výtobky
sptávrlí abjekt - S?ú TRAOP s^r.<s., vychazí revize elektrickóhtl zaíizeltí č, TKl15104/78 ze
t}w 2ú,4.2015, prablášení výrabce + doďací list *a obytný kontejner, výkttsy skuteónéht

Llr {s t, edtní - zár*ť ní 1isty
v*úovod*í" akanalizační píípajka * prolaka1, * zkaušce č,7?7ftb9n! a rtszbwtl vzorku pir.né

v<lúy, zkolzška těsnosti venkovní kanalizace, prrsplach a deziufekce, tlaková zkauška pťípojk,,1

v*rsú! y btilite , zkušební protokol vodotěsn<rsti stcky * přípojka kanalizace, soui:las
, r,apole:irítílkanaltz.ační přípojiky áo kanalizač*i stoky, kontrola vodovodtrílro potrubí v místé
kiíi.e:tlí s 11t}y{3u pŤipa}ktru, protokoL o kryntrole ?Z * kontttlila kíížení STl- plyn*vaúa
*kanalizac| proíoktiÁ tl vlžyčení ?Z, ce*iťikáty, ptahlášení o stradě na p<>užiíé výrabky a
materiály
z..ámeénickévýtobky, Šcit-c K{)N§TRUKCE s,r,tl., certiťtkáty,osvědčení aate§ty
kamurňkace - §PRI,DA sl,a, ptatakoiy o statíckýctz zátěžavýclt zkouškách, p,raíc.ka1 a
zkt>ušcc asfalt*vó smčsi, prohlášení o shodě, dodací listy. zpětné předání astaLtových
p<lvrcltů r, ul. Řehák*va. Č*we*ý Kostelec
rzlakLad<svá ťarrrpa - §ALíT s,r.a", certiťtkáty" ptohlášení o shodě, Lechnický |lst, ď<stjací lžsty
mó§tová váha - T§.NZ{}V^TtrY s.r.o., pťeóávací prolokol, ce*ifikát, teohnický list. É§
proh!ášení * shodě. technická dokumentace,víňní protokol mostové váhy

Starroviska sdělili:
- tiasiěský zácbtaevi§ sbar Královébradeckého l<rale, Územní odbor Nárt:?lod, Louh]asnť,

závaz,né s:tangvlska kuživállí stavby ze dne 12.6.2ú15 pod čj.: },l§l{K-3571 ^4/2014 (444-na-
tlp-2t}15}

- Ktajská lrygienichá stanice Královéhradeckétto kraje, Úzenní pracovišté Nác,haó, závarné
st,á.11ovžžkt} k užívár,i stavby ze dne 16.6.2t)l5 pod é j.: S-KIíSHK 12633120'15ž111?.NAllXtl

- Vtčstský útat3, Náclzod, odbrlr žl.vatnílltl yasttedí" Masa,rykovo náněstí č"1l. 4ů, 347 
_{}1

tíáchod. t*z.haúnut"í ze dne 1.6,2ar5 pod SpZn. (Cj.): 4886l2afiftBftlťC (29709/2ai5{7§l
ve ,,,ěai sctzválení lzava*jního plán* pra pt§?o7,í)v-{172 sběrného <lvora v Červenérn Kastelci

- I{rajsttý ťzřaú T1rái*éhračeckéhrs kraje" <ldbtlr žlvt>t:tl"íhtl pttlsŘedí a zetněóélství, ?ivoyursÝ"é
n:irzléstí ó. p. tr245l2, 1aO a3 Hradtc Ktálové, rozboóautí ze dne 1t}.6.2a15 z11.:

15'32{3l'Z?l2{}15/Lei3" souhias k pr*vozování zařízení ke sběrrr a vyu'zívání aúpaůlů ,s. s jeb*
pt,t>vt>zní*l tááet*



ť":,J. t1.4 é2,3 l 2s 1 5 h: y s,t str,3

?auéaní:

§ l22 tldst.3 stavrbniho zákotla správním r*z?,t:drzuíímKrsla*:Jač*í scahlas neni p<:lóle

xelzt se ?to:o prt}ti ném* t:dvolat.

{3bdržíl
ú č asl:"aici i tlcr y č *rzky }

í", b4ésta {)t:tvtný K<sstelec, náméstí T, fi. Masaryka š.p, 0a, 549 41 Cervený Krrstel*c

,3,"ltúe ne spr áv ní úíady
2" §íasičský z,ác!:ranný sbor Kn{lovéfuadeckéhakraie,Úzetrní odbar Náchod, íDDS: yv,ťabóe

sídlo: Náchodská č,p. 53a,549 32 YelkéPoříčí
-j, krejská hygienická stanice královébtaďeckého wa!e,územní pracoviště Náchoci,

IDDS: <1t:n5ai4r

sídio: Českoskalická č,p,254.547 01 Náchod 1

4. Městský útad§áchod, odbor životního prosířeóí,lDDS: gmtbqhx
síňio: Musarykovo náměstí ě.p. 4a,547 U Náchod l

5 . Yzr ajský úi aó Kr álo v ébr aúeckého kraj e, odbor živ otníbo prostředí a zercětlěLstv í,
íDDS: gcgbp3q

síd|tl: ?ivt,lv,alské náměstí č.p. 1ž4512,50{3 0j Hrardec KrfiLové 3

ltr*srsxÝ Ú**n
-odbor výstavbv aŽ?-o

S49 4l čér*ený Kostele"c

výstavby aŽ?



. KOSTELEC

Měslský úřad Červený Kostelec
odbor výslavby a životního prostředí
náměstíT. G. Masaryka 120
549 41Červený Kostelec

Spis.zn.: VYST/O718512017 lPr
č.j., 01 1 18/2018/VvST

Vyřizuje: Jiří Prokop
Telefon: 491 467 540
E-mail: prokop@mestock.cz
lDDS: sacbh9g

V Červeném Kostelci dne 9.2.2018

ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředÍ, jako stavební Úřad

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,stavební zákon"), ve spoleČném Územním a

stavebním íízení (dále jen ,,společné íízení") přezkoumal podle § 94a odst,4, § 90 a § l11
stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen ,,spoleČné

rozhodnutí"), kterou dne 30.10.2017 podalo

Město Červený Kostelec, lČo ooZlZ566, náměstí T. G. Masaryka I20,54g 41 Červený
Kostelec

(dál e j en,,žadatel"), a na základě tohoto přezkor.rmání:

I. Vydává podle § 94a odst.5, § 79 a § 92 stavebního zákona a § l3a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:

Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec

(dále jen ,,stavba") na pozemcích parc. č. 104311 (ostatní plocha), parc. č. 1043l14 (ostatní plocha),

parc.č. lO43ll7 (ostatníplocha),parc.č. 1043/18(ostatníplocha),parc.č. I043l20 (ostatníplocha)a
lOOtlS (ostatní plocha) v katastrálním území Červený Kostelec.

Stavba obsahuje:

- 50.01 - Zpevněné plochy

- 50.02 - Oplocení

- 50.03 - Dešťová kanalizace

il. Vydává podle § 94a odst.5 a § 115 stavebního zákona a § l3a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů,

stavební povolení
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Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec

na pozemcích parc. č, 1043ll, l043l14, l043l17,1043l18, 1043120 a 1061/8 v katastrálnímúzení
Červený Kostelec.

Stavba obsahuje:

- S0.0l - Zpevněné plochy

- 50,03 - Dešťová kanalizace

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Umístění stavby na pozemku:

- Stavbabudeumístěnanapozemcíchparc. č.I043lI, I043l14, I043lI7,1043/18, l043l20a
1061/8 podle katastru nemovitostí v katastrálním území Červený Kostelec, jak je zakresleno
na přiložené koordinační situaci, č. výkresu 2, v měřítku 1:500,

- Zpevněná plocha bude urnístěna na pozemcích. parc. č. I043ll, I043l14, I043lI7, 1043/18 a
I043l20. Na severní straně bude umístěna na hranici spozemky parc. č. 1043lII, I043ll5 a
1043/16, na východní straně bude umístěna na hranici spozemkem parc. č. 1043/20. Na
pozemku parc. č. l043l20 budou vybudována dvě nová propojení se stávajícím sběrnýrn
dvorem. Na jižní straně rozšířeného sběrného dvora na pozemcích parc. č. l043lI a I043lI4
bude v dé|ce 17 ,3 m umístěn zemní val vysoký 2,5 m.

- Na severní, západní a jižní straně rozšíření sběrného dvora bude umístěno nové oplocení na
pozemcích parc. č. 1043lI, I043lI4, I043ll1 a l043ll8. Na severní straně bude umístěno
podél hranice s pozemky parc. č. 1043111, 1043ll5 a 1043116. V sevemím oplocení bude
umístěna brána nouzového vjezdu avýjezdtl zařízení pro zpracování bioodpadu a hasičských
vozidel. Ve stávajícím oplocení sběrného dvora budou vybudovány dvě nové brány
k propojení rozšířené části sběrného dvora se stávajícím sběrným dvorem.

- V jižní části zpevněné plochy bude umístčn štěrbinový žlab na pozemcích parc. č. 104311 a
I043lI4 k zachycení dešt'ových vod, ze kterého bude vedeno kanalizační potrubí po
pozemcích parc. č. 1043/20 a 1061/8 do stávající revizní šachty dešt'ové kanalizace ve
stávajícím sběrném dvoře,

- Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vyrnezují pozemky parc. č. I043lI, I043lI4,
I043lI7, 1043/18 a 1043/20. Mimo stavební pozemek je umístěno potrubí dešťové
kanalizace.

3, Určení prostorového řešení stavby:

- Areál rozšířené části sběrného dvora je navržen přibližně lichoběžnftového tvaru o
celkových rozměrech 26,458-21 ,290 x 57 ,657 -61,2]8 m.

- Zpevněná plocha bucle opatřena živičným povrchem.

- Oplocení je navrženo výšky 2,0 m v barvě tmavozelené s poplastovaného pletiva na ocelové
sloupky.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l. Stavba bude provedena poclle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ISES

s.r.o., M. J. Lermontova 251859, l60 00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Pavel Šindelář,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Čran 0002286; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
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2. Žadate| oznámi stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřarlu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Dokončení stavby.

4, Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník je povinen oznámit stavebnímu

úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu

provádět.

6. Před zahájením stavebních prací stavebník z,ajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem
k tomu oprávněným. Zvytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kontrolní prohlídce
stavby, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemku.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat zákonná ustanovení týkající se bezpečnosti práce na

staveništi a ochrrrny zdraví.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb., o technických požadavcích na

stavby, a příslušné technické normy.

9. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a

stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zďraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování aužívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

10. Veškerý stavební materiál a zemina z výkopŮ, která bude po dokončení vyuŽita k Úpravám

terénu, budou skladovány na stavebním pozemku.

l l . Stavebník zajistí vylžítí nebo odstranění odpadů, které vzniknou v rámci stavební činnosti, a to

v souladu se zákonem č. 185/200l Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisťr a vyhlášky č,38312001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadů předloží ke kontrolní prohlídce stavby.

12, Z hlediska zájmil chráněných zákonem č.2541200I Sb,, o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znětrí pozdějších předpisů, budou splněny podmírrky Městského úřadu

Náchod, odboru životního prostřerlí, obsažené v závazném stanovisku ze dne 23.10.2017 pod
čj. MUNAC65965 l20I1 lZ:

a) Správnímu orgánu musí být předložen ke schválení aktualizovaný plárr opatření pro případ
hávárie (,,havarijní plán") pro celou provozovnu sběrného dvora v Červeném Kostelci,
zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 45012005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnýrni
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášerrí havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škocllivých následků. Aktualizace havarijního plánu

spočívá v rozšíření zpevněné plochy sběrného dvora. Bez schváleného havarijního plánu
nesmí být stavba lžívána, a to ani ve zkušebním provozu.

13. Stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení vysokého napětí VN 35 kV, název
zaíízení: vrch VN - linka VN0558 - přípojka kNA_093l. Budou respektovány podmínky
společnosti ČPZ Distribuce, a. s. stanovené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním
činností v ochranném pásmu elektrického zaíízení ze dne 17.10.2017 pod zn. 67912011:

a) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné ,,Sdělení o existenci
errergetického zaíízettí v majetku společnosti ČBZ Oistribuce, a. s.", v daném zájmovém
úz,emí tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

b) Souběhy a křižovatky s elektrickýrni vedeními musí být provedeny v souladu s platnýrni
normami a předpisy, zejména s ČsN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE
33 330l, ČsN EN 50341-3 pro venkovIrí vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro
kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovérn uspořádání sítí technického vybavení.

c) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zaŤízení bude
prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: ISES s.r.o. Praha.

d) Stavby nadzemních objektů jako součást sběrného dvora nebudou umístěny v ochranném
pásmu nadzemního vedení vysokého napětí.
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e) Plot umístěný v ochIanném pásmu vedení vysokého napětí bude max. 2,0 m vysoký a
oplocení bude nepochozí. Nesmí dojít k poškození uzemnění u podpěrných bodů
elektrického vedení. Zřízením oplocení nesmí dojít k znepřístupnění elektrického vedení.

ť) Zíízením zpevněných ploch nedojde ke snížerú výšky vodičů vedení vysokého napětí pod
hodnoty, určené norTnou PNE 33 330l.

g) Upozorňujeme, že v blízkosti stavby se nachází podzemní vedení nízkého napětí, které svýrn
ochranným pásmem do stavby nezasahuje.

h) Stavba sběrného dvora bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů.
Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem, především PNE 33 3302.
Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz
vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení
výšky vodičů nad terénem.

i) V ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí nebudou zíizovány žádné skládky
materiálu vyšší než 2,0 m měřeno od současného povrchu.

j) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickérn zaíízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
souhlasu vydaném naší společností.

k) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníku a pracovnftů námi
pověřených firem k našemu zaíízení,

l) Při realizaci stavby nesmí dojít v žár]ném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zaŤízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů ate ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

rn)Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.

n) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu r-rpozorňujeme na možnost nebezpečných
vlivů od elektrického zaíízení. Opatření proti těmto vlivůrn je na straně zhotovitele výše
uvedené stavby. ČBZ PistriUuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody,
které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zaíízení z,a
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podrnínek.

o) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu.

p) Musí být dodrženy Podrnínky pro práce v ochranných pásrnech vedení, které jsou přílohou
tohoto souhlasu.

q) Jakékoliv události mající vliv rra provoz předmětných vedení musí být rreprodleně oznámeny
na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti,

r) Výjimka zO.P. se nevztahujenazaíízeníČEZICT Services, a.s.

s) Souhlas s prováděním činností související se zíízením (výstavbou) výše uvedené stavby
končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

14. V zájrnovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zaíízeními: STL plynovod
PE 63 a STL plynovodní přípojka PE 32. Tato plynárenská zaíízení budou zakreslena před
zahájením prací do prováděcí projektové dokumentace dle přiložené situace a budou
respektována dle podmínek tohoto stanoviska. Takto doplněná PD bude k dispozici při realizaci
stavby vČ. tohoto stanoviska. Budou respektovány podmínky společnosti GasNet, s.r.o.
obsaŽerré ve stanovisku společnostiGridServices, s,r.o. ze dne 13.I0.Z0l7 pod zn.500l593971:
a) Přert zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zaíízení bude

provedeno vytýčení tfasy a přesné určení uložení plynárenského zaíízení.
b) Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném

pásmu plynárenskéhr: zaíízení, které činí l m na každou strantl měřeno kolmo od osy
plynovodu. V tomto pásmu nesmí být urnísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna
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skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniŠtě

(maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 rn od STL plynovodu a přípojky.

c) V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zaíízení jiných vlastníků či správců,
pffpadně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zaíízení bez dostuprrých
informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zaíízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 8912012 Sb.,

občanského zákoníku, provozovány jako zaíízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou

chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podrnínek Lrvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za
vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Při realizaci uvedené stavby budorr dodrženy podmínky pro provádění

stavební činnosti:

a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenskóho zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochrtrnné pásmo, pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zaŤízení a plynovodních přípojek
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto

stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle

§ 68 zákona č, 45812000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

c) Před zahálením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zaYízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast (forrnulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznícká
linka 800 113 355). Při žádosti uvede žaďaíe| naši značku (číslojednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uloŽení
plynárenskóho zaíízení a plynovodních přípojekje povinen provést stavebník na svůj náklad.
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zaíízení a plynovodních přípojek
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zaíízení a
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

d) Bude dodržena m1. Čsx 73 6005, TPG7O204, zákon č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zaíízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásrna a těmito
podmínkami.

f.) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zaíízení je
stavebnft povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zaíízení a
plyriovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
použito nevho<lného náíadí, zemina bucle těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorov ý ch náí aďí.

g) Odkryté plynárenské zaŤízení a plynovodní přípojky budou v pruběhu nebo při přerušerrí
stavební činností íádně zabezpečeny proti jejich poškození.

h) V případě použití bezvýkopových technologií (např, protlaku) bude před zahtfiením stavební

činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízerrí a plyrrovodních přípojek v místě
kíížení na náklady stavebníka. V případě. že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být
použita bezvýkopová technologie.

i) Stavebnft je povinen neprodleně oznámít každé i sebemenší poškození plynárenského
zaíízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)

na telefon l239.
j) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených

pro stavební činnosti, kontrola plynárerrského zaíízení a plynovodních přípojek. Kontrolu



č.i. ot t l8/20l8/VYST str. 6 / l8

provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www,gridservices.cz
nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na

plynárenské zaíízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zaíízení a plynovodní přípojky zasypány.

V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě
výzvy provozovatele plynárenského zaŤízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce
doložit prukaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zaíízení a plynovodních
přípojek běhern výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby
s plynárenským zaŤízením a plynovodními přípojkami.

k) Plynárenské zaíízení a plynovodní přípojky budorr před zásypem výkopu řádně podsypány a

obsypány těženým pískem, btrde provedeno zhutnční a bude osazena výstlažná fólie žluté
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TpG 702)I,TVG10204.

l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

m)Poklopy uzávěrů a ostatních amatur na plynárenském zaíízení a plynovodních přípojkách,
vč. hlavních uzávěru plynu (HUP) rra odběrném plynovém zaŤízení udržovat stále přístupné a
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

n) Případné zíizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zaíízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno j inak),

o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zaíízení a plynovodních přípojek (není-li ve

stanovisku uvedeno jinak).

p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynáre n ské ho zařízení.

l5. Budou dodrženy podmínky společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. obsažené ve vyjádŤení ze
dne 20.10.2017:

a) Vody ze zpevněné plochy nově budovaného sběrného dvora budou svedeny štěrbinovým
odvodňovacím žlabem se zaíízením na usazování pevných nečistot do veřejné kanalizace.

16. Na staveniště btrde znemožněn přístup nepovolaným osobám.

17. Dokončenou stavbu lze lžívat na základě kolaudačního souhlasu, I( žádosti o kolaudační
souhlas stavebník předloží aktualizovaný provozní řád sběrného dvora schválený příslušným
správním úřadem, a aktualizovaný plán opatření pro případ havárie (,,havarijní plán") schválený
příslušnýrn vodoprávnírn úř,adem,

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Na sběrném dvoře bude prováděno pouze drcení větví s četností max. lx za2měsíce. Ostatní
odpad bude přípaclně drcen na jiném vhodnérn místě mimo sbčrný dvůr.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje toto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 27 odst. l zákona
č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Mčsto Červený Kostelec, nárněstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

odůvodnění:

Dne 30.10.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo
zaháleno společné íízení. K žádosti byla předložena projektová dokumentace, kterou vypracovala
společnost ISES s.r.o., M. J. Lermontova 251859. 160 00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Pavel
Šindelář, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Črnrr 0002286.

Záměremje rozšíření zpevtrěné plochy za účelem rravýšení kapacity stávajícího sběrného dvora.
Jedná se vybudování novó zpevněné živičné plochy, která bude sloužit jako plocha pro umístění
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shromažďovacích prostředků v podobě kontejneru na odpad, Do rozšířené části sběrného dvora bude
nožný vjezd pomocí <lvou vjezdových bran, které propojí nově navrženou plochu s plochou
stávající. Rozšířená plocha sběrného dvora bude oplocena pomocí nového drátěného pletiva
s ocelovými sloupky výšky 2,0 m, V severní části nového oplocení bude vybudován nouzový vjezd a

výjezd zaíízení pro zpracování bioodpadu a hasičských vozidel. Zpevněné plochy budou odvodněny
pomocí podélného spádu do štěrbinového žlabu a dále potrubím do stávající revizní šachty dešťové
kanalizace na stávajícím sběrném dvoře.

Stavební úŤad oznámil zahájení společného Ťízení známým účastníkim íízení a dotčenýrn
orgánům. Současně podle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jedrrání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 12.1.2018 mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu íízení obdržel stavební úřad žádost o zaíazení do okruhu účastníků řízení, kterou
podali Petr Hylena, Řehákova 699,549 4l Červený Kostelec, Tomáš Hanuš, Řehákova 94g,549 4l
Červený Kostelec a Martin Hofman. Řehákova 468, 549 4l Červený Kostelec. Stavební ťrřad

usnesením ze dne 29.IL20I7 pod čj. 07899120I7/VYST rozhodl o účastenství žadatelů víízení.
Protože v pruběhu řízení došlo k rozšíření okruhu účastníků společného íízení, stavební úřad stanovil
k uplatnění koncentrační zásady podle § 94a stavebního zákona nový termín, ve kterém mohou
ťrčastníci íízení své námitky a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, a to do 12.1.20l8.

Y íízení byla uplatněna tato rozhodnutí, stanoviska a vyjádření:

- Hasičský záchranný sbor Královéhracteckého kraje, Územní odbor Náchocl, závaz,né stanovisko
ze dne l8.10.20l7 pod čj. HSHK-6259-2l20l'7 (l062-NA-OP-20I7) k projektové dokurnentaci
k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod, z"ávazné
stanovisko ze dne 23.10,20I'1 pod č.j. KHSHK 31299l20l1/HP.NA/Ho k vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení

- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z,e dne 23.10.2017 pod čj.
MUNAC 65965l2O17lŽP z hlediska voclního práva, ochrany zerněrlělského půdního fondu,
ochrany pffrody a krajiny, státní správy lesů a odpadového hospodářství

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 26.9.2017 pod č.j. 726987117
o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací

- GridServices, s.r.o.. stanovisko ze dne 13.I0,20l1 pod zn.: 5001593971 k předložerré projektové
dokumentaci z pohledu dotyku na plynárenská zaíízení

- Voda Červený Kostelec, s.r.o., vyjádíení ze dne 20. l0.20l7 ke stavebnímu povolení
- ČPZ Distribuce, a. s., sděleníze dne269.20I] pod zn.: 01008l l25I o existenci energetického

zaíízení; souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zaíízení ze dne 17.10.2017 zn.:61912017

- Telco Pro Services, a. s., sdělení ze drrc 26,9,2017 pod zn: 0200655644 o existenci
komunikačního vedení

- Ing, Petr Kadaník, vyjádření ze clne 26.9.2017 pod č. žádosti l2l2011 o existenci sítě
elektronických komunikací

- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, rozhodnutí ze dne
5.2.20lB pod č.j. VYST/O10l l/20l8/VYST o povolení připojení sousední nemovitosti na místní
komurrikaci

Stavební ťlřad posoudil soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací podle § 90
písm. a) stavebního zákona.

Dne 21 ,6.2017 vydalo zastupitelstvo města územní plán města Červený Kostelec formou
opatřerrí obecné povahy, které nabylo účirrnosti dnem 1 1.7 .2017 .

Stavební úřad v řízení zjistil, že pozemky, na kterých se záměr ,,Navýšení kapacity sběrného
dvora Červený Kostelec" umist'uje, jsou součástí plochy, která je ve vydaném úzernním plánu
Červeného Kostelce označena jako [VL] stay, z hlediska íunkčního využití se jedná o plochy výroby



č.i. otttalzots/vysr str- 8 / 18

a skladování - prumyslová výroba a sklady - lehký prumysl, Dále částečně zasahuje na pozemek,
který je součástí plochy označené [DS] stav, z hlediska funkčního využití se jedná o plochy dopravní
infrastruktury - silniční.

V článku lf) Stanovení podmírrek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího ťrčelu využití (hlavní využití) textové části jsou plochy [VL] plochy výrobních a
skladových areálů s projektovaným výrobním a logistickým tokem výroby, produktů včetně
definovatelného vyjádření v dopravních kapacitách a vlivu stavby na životní prostředí. Činnost
nebude zdrojem obecného rizjka z hlediska prumyslových havárií a neovlivní navanljící území tak,
aby byly překročeny hygienické limity a další faktory z hlediska veřejného zdraví a bude slučitelná
s užíváním navazujícílto veřejného prostoru. Na plochách [VL] nelze umístit činnosti, které by byly
příčinou inverzních stavů v krajině. Jako přípustné využití jsou dále uvedeny plochy a objekty
občanského vybavení - komerční vybavenost, plochy veřejných prostranství, plochy dopravní
infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smíšené výrobní a plochy zeleně přírodního
charakteru, ochranné a izolační zeleně, doprovodné zeleně, zeleň areálů. Podmínečně přípustné
využltí není stanoveno. I{epřípustné využití jsou stavby a činnosti neuvedené v přípustném ani
v podmínečně přípustném využití a zárovei s nimi nesouvisející.

Plochy [DS] jsou plochy a objekty, související s provozem po pozemních komunikacích a po
že|eznici, Jako přípustnévyužitíjsou tlále uvedeny plochy a objekty občanského vybavení, plochy a
objekty technické infrastruktury, plochy veřejných prostranství a plochy smíšené výrobní,
Podmínečně přípustné využitíjsou plochy liniové, ochranné aízolační zeleně (podmínka - umístění
zeleně v rámci plochy neohrozí bezpečnost provozu na komunikaci), Nepřípustné využití jsou stavby
a činnosti neuvedenó v přípustném ani v podrnínečně přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

Sběrný dvůr patří podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, do kategorie staveb technické infrastruktury. Podle
územního plánu města Červený Kostelec je umístění stavby technické infrastruktury do plochy
výroby a skladování - prurnyslová výroba a sklady - lehký prumysl a do plochy dopravní
infrastruktury - silniční pffpustné.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány dne 8.IL20I1 Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje usnesením č. 221156412011 a nabyly účinnosti dne 16,11.20ll. Stavební
úřad po posouzení textové a grafické části zjistil, že stavba není v rozporu se základními požadavky
na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a nezasahuje do vymezených ploch nebo koridoru
pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření nadmístního významu.

Stavební úřad došel k závěru, že umístění záměru,,Navýšení kapacity sběrného dvora Červený
Kostelec" je v souladu s vydaným územním plánem města Červený Kostelec, s vydanými zásadami
územního rozvoje Královéhradeckého kraje i s cíli a úkoly územního plánování.

Záměr vyhovuje požadavkům uvedeným v § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na vylžívání území, ve znění pozdějších př,edpisů, jako je vymezení stavebního
pozemku umožňující umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel, dopravní napojení na
kapacitně vyhovující veřejně pffstupnou pozemní komunikaci, odvádění srážkových vod, a
požadavkům na umisťování staveb uvedeným v § 23 této vyhlášky, jako je napojení na sítě technické
infrastruktury a pozemní komunikace, přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

Stavební ťrřad došel k závěru, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání ízemí. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Posouzení umístění a provedení stavby a jeho přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných
dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k návrhu
doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu.

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil Hasičský záchranný sbor KHK, jako dotčený
orgán na úseku požární ochrany a k uvedenému záměru vydal souhlasné závazné stanovisko dne
l 8. l0.20l7 pod čj. HSHK-6259 -ZlZ0|'7 (1062-NA-OP-Z0L1),
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K předloženému záměru vydala souhlasné závazné stanovisko Krajská hygienická stanice KHK
jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, dne 23.10.201'l pod čj. KHSHK
3l299l20l7lHP.NA/Ho. V odťrvodnění závazného stanoviska je uvedeno, že projektant se zabývá
vyhodnocením předpokládaných hladin hluku z provozu sběrného dvora v chráněných venkovních
prostorech staveb nejbližších obytných domů se závěrem, že stavba nebude zdrojem nadměrného
hluku, Jako zdroj hluku je zvažována manipulace s odpady a pohyb vozidel v areálu. Vzhledem k
tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zďraví, které by
bránily vydat ťtzemní rozhodnutí a stavební povolení v rámci společného íízení, bylo vydáno výše
uvedené záv azné stanovisko.

Předložený záměr posoudil Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, z hlediska vodního
práva, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, státní
sprírvy lesů a odpadového hospoclářství, a k uvedenému zárněru vydal závazné stanovisko ze dne
z3.I0.2Ol7 pod čj. MUNAC 65965l2OI1tŽP. Z hlediska vodního práva správní orgán stanovil
podmínky. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, státní správy
lesů a odpadového hospodářství správní orgán souhlasí s výše uvedeným záměrem bez podrnínek.

Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný silniční
správní úřad vydal dne 5.2.20l8 pod čj. VYST/Ol011/2018/VYST rozhodnutí o povolení připojení
sousední nemovitosti na místní komunikaci. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.2.2018.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném íízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s

účastnfty íízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užívánírn nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v sor"rladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání ízemí. Projcktová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za polžití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků územního íízeníbyl stanoven podle § 85 stavebního zákona a okruh účastníků
stavebního íízeú byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, přičemž s přihlédnutím k nálezu
Ústavního sou<lu pLrblikovaného pocl č. 9612000 Sb. stavební úřad zkoumal možnott dotčenost i u

pozemků a staveb, které nemají s pozemky dotčenými stavbou mezující hranici. Dále stavební úřad
při stanovování okruhu účastníků územního íízení zkoumal, zda mohou být územriím rozhodnutím
přímo dotčena jiná věcná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům a stavbám na nich.

Vymezení okruhu účastnftů územního íízení:

Žaďate|:

- Město Červený Kostelec, náměstí T, G. Masaryka l20, 549 4l Červený Kostelec - zároveň obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník dotčených pozemků parc.
č.1043lI, 1043114, 1043120, 1043118, 1043l11 a 106l/8 a vlastník sousedního pozemktt parc.
č. lZO714 v katastrálním ťtzemí Červený Kostelec

Účastníci íízení - další dotčené osoby:

- Věra Cichyová, třída Edvarda Beneše l552l28, Nový Hradec Králové, 500 l2 Hradec Králové
12 - vlastník sousedních pozernků st. 665 s rodinným <lomem č. p. 403 a parc. č.104316 a 106119
v katastráln ím území Červený Kostelec

- Jan Woytela, Řehákova 1O3,549 4l Červeriý Kostelec - osoba sjiným věcným právem
k objektu rodinného clomrr č. p. 403 a pozemkům st. 665 a parc. č, 104316 a 106119
v katastráln ím území Červený Kostelec

- Věra Woytelová, Řehákova 403,549 4l Červený Kostelec - osoba sjiným věcným právem
k objektu rodinného domr.r č. p. 403 a pozemkům st. 665 a parc. č. 104316 a 106119

v katastráln ím území Červený Kostelec
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- Ivona Pišlová, Havlíčkova 983, 549 4I Cervený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc.
č. 1043110,1043/11,1043115,1043116,1061/18 a 120113 v katastrálnímúzemí Červený Kostelec

- Kateřina Janovská, Lánská 688,549 4l Červený Kostelec - vlastník sousedních pozernků parc.
č. I043lI0, l043llI, IO43l15, 1043l16,106l/18, t20l/3 v katastrálním území Červený Kostelec

- SEMET s.r.o., Řehákova 1221,549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc.
č. lz0llZ,lZOtl4 a |20l15 v katastrálním území Červený Kostelec

- Voda Červený Kostelec, s.r.o., Olešnice 340, 549 4I Červený Kostelec - správce dotčené veřejné
kanalizace

- ČBZ Distribuce, a. s., Teplická8'74l8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín 2 - vlastník dotčené
distribuční sítě elektrické energie

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940196, Klíše, 400 0l Ústí nad Labem 1 - provozovatel dotčené
r]istribuční sítě plynu, osoba sjinýrn věcným právem ksousedním pozemkůrn parc, č. I043l15,
IO43l16,I043lIO, IO43l11, 1061/18 a l2}l13 v katastrálnímúzemí Červený Kostelec

- Petr Hylena, Řehákova 699,549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 664
s rodinnýrn domem č. p. 699 a parc, č. 104315 a 106l/l0 v katastrálním území Červený Kostelec

- Tomáš Hanuš, Řehákova 949, 549 4I Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p.
1243 s rodinným domem č. p.949 a parc. č. l099l5 v katastrálním území Červený Kostelec

- Martin Hofman, Rehákova 468,549 4l Cervený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p.
662 srodinným domem č. p. 468, st. p.2245 s jinou stavbou a parc. č. 106113 vkatastrálnírn, ,ž.území Cerverrý Kostelec

Vymezení okruhu účastníků stavebního íízení:
Žad,atel:

- Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka l20, 549 4I Červený Kostelec - vlastnft
dotčených pozemků parc. č. l043ll, l043l14, l043l20, 1043/18, 1043117 a 1061/8 a vlastník
sousedního pozemku parc. č. 1207l4 v katastrálnírn území Červený Kostelec

Účastrríci íízení - další dotčené osoby:

- Věra Cichyová, třída Edvarda Beneše 1552128, Nový Hradec Králové,500 12 Hradec Králové
12 - vlastnft sousedních pozernků st. 665 s roclinným domem č. p, 403 a parc. č, |04316, 106119
v katastráln ím území Červený Kostelec

- Jan Woytela, Řehákova 4O3,549 4I Červený Kostelec - osoba sjiným věcným právem
k objektu rodinného clomu č. p, 403 a pozernkům st. 665 a parc. č. 104316 a 106119
v katastrálním území Červený Kostelec

- Věra Woytelová, Řehákova 403,549 4l Červený Kostelec - osoba sjiným věcným právem
k objektu rodinného domu č. p. 403 a pozemkům st. 665 a parc. č. 104316 a 106119
v katastráln ím území Červený Kostelec

- Ivona Pišlová, Havlíčkova 983,549 4I Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc.
č. l043l10, 1043111, 1043115, 1043l16, 106l/18, 120113 v katastrálním území Červený Kostelec

- Kateřina Janovská, Lánská 688,549 4l Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemkťr parc.
č. I043lI0, I043lII, I043l15, I043l16,1061/18, lZ0Il3 v katastrálnímizemí Červený Kostelec

- SEMET s.r.o., Řehákova 1221,549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc.
č. I20l12, lZO114 a l2O115 v katastrálním území Červený Kostelec

- Voda Červený Kostelec, s.r,o., Olešnice 340, 549 4t Červený Kostelec - správce dotčené veřejné
kanalizace

- ČPZ Distribuce, a. s., Teplická874lB, Děčín IV-Podrnokly,405 02 Děčín 2 - vlastnft dotčené
distribuční sítě elektrické energie

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940196, Klíše, 400 0l Ústí nad Labem 1 - provozovatel dotčené
distribuční sítě plynu, osoba sjinýrn věcným právem ksousedním pozemkůtn parc. č. l043l15,
l043l16,1043/l0, l043l11, 106l/l8, I20|l3 v katastrálnímúzemí Červený Kostelec

- Petr Hylena, Řehákova 699,549 4l Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 664
s rodinným domem č. p. 699 a parc. č.1043l5 a 106l/l0 v katastrálnírn území Červený Kostelec

- Tomáš Hanuš, Řehákova 949, 549 4I Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p.
1243 s rodinným domem č. p.949 a parc. č. 1099/5 v katastrálním území Červený Kostelec
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- Martin Hofman, Řehákova 468,549 4l Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p,

662 srodinným domern č. p. 468, st. p.2245 s jinou stavbou a parc. č. 106113 vkatastrálnírn

území Červený Kostelec

Vypořádání s návrhy a námitkami účastnftů:

- V pruběhll íízení uplatnili k záměru své námitky účastníci íízení Yěra Cichyová, bytem třída

Edvarda Beneše 1552128.500 l2 Hradec Králové a Jan a Věra Woytelovi, bytem Rehákova 403,

549 4I Červený Kostelec.

K obsahu podaných námitek se vyjádřil žadatel, město Červený Kostelec,

l) Účastníci uvádějí, že nesouhlasí s plánovanýrn navýšenírn kapacity sběrného dvora o další
prostory pro sběr a zpracování bioodpadu, a ío z dŮvodu zvýŠení dopravní zatíŽenosti v naŠÍ

ulici, kdy již nyní je doprava v ulici píetížená a nebezpečná (prumyslové objekty v horní části,
jejich zásobování, dojíždění zaměstnanců, provoz současného sběrného dvora), ulice je často

ucpaná, provoz je nebezpečný z důvodu bezohledné a rychlé jízdy projíždějících řidičů,
zejména pak pro starší občany a malé děti - rravýšením kapacity o další bioodpad se pak
logicky tento provoz ještě zvýší.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

,,Dopravní zátěž je přímo úměrná množství odpadů, které vyprodukují občané města a

rozhodnou se ho vytřídit a odvézt do sběrného dvora tzn., že zvýšení plochy sběrného dvora

pouze urnožní.lepší_rnanipulaci a třídění dovezeného odpadu občany. Při zachování sběru

bioodpadu na ČOV Červený Kostelec bude na každém občanovi, kam se rozhodne jej odvézt."

k tomu stavební ťrřad uvádí:
Stavební úřad po posouzení všech podkladů došel kzávěru, že realizací předloženého záměru
nedojde k navýšení dopravní zatíženosti v ulici Řehákova. Navýšením kapacity sběrného dvora
dojde k jeho lepšímu uspořádání a většímu komfortu při jeho obsluze.
Sběrného dvora budou i nadále využívat pollze občané Červeného Kostelce. K navýšení
dopravního zatížení může dojít pouze za předpokladu, že díky většímu uvědomění občanů ke

třídění odpadů bude sběrný dvůr více využíván. Provozovatel z prirrcipu nemůže z kapacitních
důvodů odmítnout příjem dalších odpadů, Pokud by nedošlo k navýšení kapacity sběrného
dvora, znamenalo by to v případě navýšení příjmu odpadů i navýšení četnosti jeho odvozu
k dalšímu zpracování. Stavební úřad je toho názoru, že na tento fakt nemá zvětšení celkové
plochy sběrného dvora přímý vliv. Toto se týká i problematiky sběru bioodpadu. Pro sběr

bioodpadu bude i nadále využívána městská čistíma odpadních vod. Sběrný dvůr i čistírna
odpadních vod vytvářejí pro sběr bioodpadu přirozené spádové oblasti. Množství bioodpadu je

závislé především na klimatických podmínkách a rovněž na uvědomění občanů při nakláclání
s bioodpatlem.
Stavební úřad proto tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

2) Účastníci dále vyslovují námitku ohledně toho, že jsou proti jakémukoli rozšíření kapacity
nebo provozu sběrného dvora oproti současnému stavu v tom smyslu, pokud by tírnto
rozšířením došlo ke zvýšení hlučnosti, prašnosti nebo zápachu nad stávající stav (tedy o další
zpracovávání odpadu nad současnou úroveň jako např. drcením materiáltt či bioodpadrr.
skladováním tlejícího a zapáchajícího bioodpadu ) - žádají o písemnou a vymahatelnou garanci

toho, že k tomuto nedojde - žádají o kvalitní a funkční oddělení jejich pozemků od sběrného
dvora zdí, či funkčním porostem tak, aby byl zachycen hluk, prach a zápach pocházející od
sběrného dvora, nebot'tato podrnínka u stávajícího sběrného dvora, ač byla uložena, není stále
splněna a nikdo tuto uloženou podmínku provozu stávajícího sběrného dvora neřeší.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

,,Rozšíření kapacity neovlivní množství naváženého odpaclu (viz výše). Zastupitelstvo města
clne 7.12.2Ol7 usnesením čísloZ-2O|1l08l21pověřilo radu města, aby sběr bioodparlu na ČOV
Červený Kostelec pokračoval i do budoucna včetně stávajícího drcení a bylo by na sběrném
dvoře zachovánojen drcení větvíjednou zadva až tři měsíce.
V současnosti je již podruhé zažádáno o kácení vzrostlých stromů na sběrném dvoře. Po nabytí
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povolení budou odstraněny a v jarrrích měsících budou vysazeny vzrostlé thuje pro oddělení
sběrného dvora a rodinných domů."

k tomu stavební ťrřad uvádí:
Podle usnesení městského zastupitelstva zůstane sběmé místo bioodpadu na městské čistírně
odpadních vocl zachováno. Rozšíření kapacity sběrného dvora by nemělo ovlivnit množství
naváženóho oclpadu, jak je uvecleno výšc. V přetJloženó souhmnó tcchnickó zprávě je
posouzena oíázka hluku se závérem, že protihluková opatření pro provoz sběrného dvora
nejsou nutná. Součástí záměru je vybudování z,emního valu vysokého 2,0m vjižní části
rozšířené části sběrného clvora. Tento val zvukovč i opticky odděluje prostor sběrného dvora
od sousedrrí obytrré zástavby. Město Červený Kostelec deklaruje, že v prostoru dvora vysází
vzrostlé thLrje k oddělení sběrného dvora a rodinných domů. Proto požádalo o povolení ke
kácení vzrostlých stromů ve sběrném dvoře na pozemku parc. č. l061/8 v sousedství rodinného
domu č.p. 403, kde mají být thuje vysázeny. Povolení ke kácení dřevin v katastrálním území
Červený Kostelec vydal Městský úlřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí,
dne l3.12.20117 pod čj. 08295l20l7/VYST. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30,12.2017.
Tato přijatá opatření by měla napomoci kpříznivější hlukové situaci zproyozu sběrného
dvora,
Stavební úřad proto tuto námitku posoutlil jako bezdůvot]nou.

3) Účastníci žádají o přesné uvedení toho, co bude navíc v rozšířené části sběrného dvora
skladováro, dále jak bude s tímto odpadem nakládáno, kdy a jak bude odvážen tak, aby
nedošlo ke snížení kvality životního prostředí v okolí hlukem, pachem či hlukem z důvodu
sklaciování a manipulace s títnto odpadem.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:
,,Přesné uvedení co bude a jak skladováno nelze dopředu určit z důvoclu, že to bude závislé na
občanech, co ajak budou tří<lit a navážet do sbčrného dvora,"

k tomu stavební úřad uvádí:
Přehled druhů odpadů, pro něž 1e zařízení určeno, a počet rozmístěných kontejneru a nádob je
uveden v provozním řáclu sběrného dvora. Mčsto plánuje pořídit do rozšířené čírsti sběrného
dvora 3-4 velkoobjemové kontejnery. Druh odpadťr bude závislý na občanech, jaký druh
odpadu budou do sběrného dvora odvádět. Sběrrrého dvora mohou využívat pouze občané
Cerveného Kostelce. Množství odváženého odpaclu tak nesouvisí pffmo s navýšením kapacity
sběrného dvora.
Stavební úřad proto tuto rrámitku posoudil jako bezdůvodnou.

4) Účastníci odmítají jakékoli z,pracovávání odpaclu zde v místě. které by mělo za následek právě
hluk, prašnost či zápach, jako právě např,íklacl drcení oclpadů, kompostování bioodpadu či další
manipulace s odpadem s negativním vlivem na životní prostor v okolí sběrného dvora.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

,,Nit sběrném dvoře by bylo zachováno pouze drcení větví s četností max. lx za2měsíce a
ostatní odpad by byl pffpadně drcen na jiném místě.
Odpad bude na sběrném dvoře skladován, zpracováván a odvážen tak. aby se omezil negativní
vliv na životní prostor v okolí sběrného dvora."

k tolnu stavební úřad uvádí:
S přihlédnutím k vyjádření města Červený Kostelec, že na sběrném dvoře bude zachováno
pouze drcení větví s četností max. lx za 2 mčsíce a ostatní odpad bude pffpadnč tlrcen na
jinérn místě, stavební úřad tuto námitku posoudil jako bezdťrvodnou.

- V pruběhu řízení uplatrrili k záměru své rrámitky účastníci řízení Petr Hylena, bytem Řehákova
699,549 4l Červený Kostelec, Tomáš Hantrš. bytem Řehákova g49,549 4l Červený Kostelec. a
Martin Hoftnan, bytem Řehákova 468,549 4l Červený Kostelec.

K obsahu podaných námitek se vyjádřil žadatel, město Červerrý Kostelec.

Účastníci uvádějí. že nesouhlasí s plánovaným navýšením kapacity sběrného dvora o další
prostory pro sběr a zpracovítní bioodpadu. a to z následujících důvodů:
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1) Navýšením kapacity dojde k výraznému zvýšení dopravní zátěže v ulici Řehákova, kdy
doprava osobními i nákladními vozidly v této částije již nyní neťtnosná a nebezpečná z důvodu
nelogického umístění prumyslových objektů v horní části ulice a stávajícího sběrného dvora,
kdyje značnájak intenzita projíždějících vozidel (dojíždění zaměstnanců do práce, zásobování
prumyslových objektů, svoz odpadů ze strany občanů do stávajícího sběrného dvora), tak i fakt
nedodržování rychlosti a nebezpečn á jízda řidičů. Jlž nyní dochází ke kolizním a nebezpečným

situacím v celé délce ulice od Jiráskovy ulice až po podnik Semet, k frontám vozidel v horní
části ulice v době otvírací doby sběrného dvora, nehledě na nebezpečí hrozící dětem a

cyklistům po této ulici se pohybujících.
Navýšením kapacity sběrného dvora s pffpadným rozšířením provozní doby dojde k přesunu

veškeré dopravy, která dosud směřovala na ČOV Červený Kostelec s bioodpadem (pokud by
v budoucnu ctošlo k omezení provozu na COV a možnosti uložit bioodpad tam, nebo na Jinérn

místě kromě sběrného dvora) do Řehákovy ulice a tato doprava zde musí logicky překročit již
nyní kritickou mez a všechna výše uvedená negativa násobit,

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

,,Dopravní zátěž je přímo úměrná množství odpadů, které vyprodukují občané města a

rozhodnou se ho vytřídit a odvézt do sběrného dvora tzn., že zvýšení plochy sběrného dvora
pouze umožní lepší manipulaci a třídění dovezeného odpadu občany. Při zachování sběru
bioodpadu na ČOV Červený Kostelec bude na každém občanovi, kam se rozhodnejej odvézt."

k tomu stavební úřad uvádí:
Tato námitka je obdobná jako námitka Věry Cichyové a Jana a Věry Woytelových, proto i
závěr stavebního úřadu k této námitkám je obdobný. Stavební úřad tuto námitku posoudil jako
bezdůvodnou.

2) V souvislosti s pffpadným (pokud by v budoucnu k tomuto došlo) zrušením odběru bioodpadu
na ČOV Červený Kostelec a při nenahrazení tohoto odběrného místa místem náhradním, dojde
k přesunu likvidace tohoto zvýšeného množství právě na rozšííený sběrný dvůr a my jsme
přesvědčeni o tom, že likvidace klestí a dalšího podobného odpadu drcením bude muset být
vzhledem k zásadnímu nárůstu objemu likvidovaného materiálu častá a zásadním způsobem
omezí hlukem a prašností životní podmínky v celé naší oblasti. Objem odpadu přesunutý

z ČOV bude tak velký, že ani kapacita rozšířeného dvora nebude moci stačit a bude docházet
k dalším a dalším úpravám sběru a provozu v neprospěchzdežijících obyvatel.
Naším názoremje, že další rozšiřování sběrného dvora o sběr bioodpadu, je již pro tuto část
města, hustě obývanou a zastavěnou rodinnými domy a s dopravní infrastrukturou
dimenzovanou na běžný provoz v obytné zóně neúnosný se zásadním negativním dopadem na

kvalitu života v této části.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

,,Pro snížení dopravní zátěže zastupitelstvo města .ďne 7.12.2017 usnesením číslo
Z-2017l08lzl pověřilo radu města, aby sběr bioodpadu na COV Cervený Kostelec pokračoval i
do budoucna včetně stávajícího drcení a tím byl zachován současný stav dvou sběrných míst."

k tomu stavební ťrřad r"rvádí:

Tato námitka je obdobná jako námitka Věry Cichyové a Jana a Věry Woytelových, proto i
závěr stavebního úřadu k této námitkám je obdobný. Stavební úřad tuto námitku posoudil jako
bezdůvodnou.

3) Námitku podáváme i proti případnému rozšíření provozní doby rozšířeného sběrného dvora,
právě z důvodu, že dojde k dalšírnu snížení kvality života v naší oblasti města z důvodu
zvýšené dopravy, hluku a dalších škodlivých emisí.
V rámci našich námitek pak tedy požadujeme, aby sor"rčástí stavebního povolení a následného
kolaudačního rozhodnutí byl nedílnou součástí tohoto rozhodnutí závazný dokument, např,.

provozní řád, jehož změny by bylo možno provádět i v budoucnu pouze po projednání
s účastníky íízení s možností opravných prostředků proti těmto změnám, kde by bylo zahrnuto:

- provozní doba rozšířeného dvora
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- celková kapacita sběrného dvora po rozšířerrí, maximální objem uloženého bioodpadu se
stanovením jeho uložení (pouze v kontejnerech) a frekvence vyvážení, kdy nebude navýšen
stávající objem bioodpadu

- výpis materiálů a odpadů, které budou v rozšířerré části sběrného dvora skladovány
- neprovádění takových prací ve sběrném dvoře, které by zvyšovaly stávající úroveň

prašnosti, zápachu a hluku (nezpracovávání odpaclu drcenítn, štěpkovánírn atd. - příp. pouze
výjimečně v předem smluveném a garantovaném rozsahu např. 1x den lza dva měsíce)

- neprovádění drcení stavebních materiálů a obdobných sutí, jako tomll bylo opakovaně
v současnosti

- kvalitrrí a f'unkční oddělení sběrného dvora na straně směřující k sousedícím zahradám
rodinných domů

K námitce se vyjírdřilo mčsto Červený Kostelec takto:

,,Navýšení kapacity sběrného dvora by mělo umožnit lepší obsluhu sběrného dvora a využití
stávaj ící provozní doby."

K tomu stavební úřa<l uvá<lí:

Provozní řád bude zpracován a schválen pffslušným orgánem, Krajským úřadern
Královéhradeckého klaje, před kolaudací záměru, jak vyplývá z ustallovení § 14 odst. I zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Obsah provozního řádu je stanoven v příloze č. l k vyhlášce č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisťr. Žadatel město Červený
Kostelec uváclí, že provozní doba br-rde zachována. Dále trvádí, že na sběrném dvoře bude

zachováno pouze drcení větví s četností max, lx za2 měsíce a ostatní odpad by byl případně
drcen na jiném místě.
Stavební ťrřad tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

V pruběhu řízení r,rplatnil k záměru své nárnitky účastník íízení. společnost SEMET s.r.o.,
Řehákova í221,549 41 Červený Kostelec.

K obsahu podaných rrámitek se vyjádřil žadatel, město Červený Kostelec.

Společnost uvádí, že: ,,nesouhlasí s vybudování provozního vjezdu pro obsluhu na severní straně
rozšířené části sběrného dvora.

Záměr rozšíření plochy sběrného dvora uvažuje o vybudování brány na severní straně oplocení
s výjezdem na sousední pozemky. Dle záměru má mít provozní charakter, tzn. celodenní provoz
s více než častým používánírn.

Zíízení brány předpokládá přejezd přes pozemky parc. č. l043ll5 a l20ll3 s výjezdem a

pojezdem po pozemku pare. č, l20ll4. Ten je majetkem společnosti SEMET s.r.o., byl zpevněn a

opatřen živičným povrchem a plní funkci parkoviště zaměstnanců firmy.

Obslužným provozem sběrného dvora sevenrí branou by tak byla více než výraznou měrou
omezena funkce parkoviště a bezpečný provoz. Téměř 3/l délky parkoviště by tvořil přejezd do
zámčrem uvažované brány.

V popisu záměru není uvedena četnost pohybu vozidel provozní bránou ani jejich velikost (délka
a šíře) a hmotnost s převáženým nákladem. Dále bychom chtěli vědět, jakým zpťtsobem zamezí
provozovatel sběrného clvora šíření hluku a hlavnč prachu provázející drcení štěpků a betonu,
který se v dotčené části dvora v současné době provádí.

Popis záměru postrádá všechny údaje o předpokládaném provozu a vlivu na životní prostředí."

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

,,V severní hraně nového oplocení bude vybudována brána pro nouzový vjezd a výjezd zaíízení
pro zpracování bioodpadu a hasičských vozidel přes pozemky p.č. l043l15, I043ll'6 a I20I13, na
kterých je zíízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch každého vlastníka pozemků
parc. č. l043l1,IO43l18, l043ll7 v obci a k.ú, Červený Kostclec na kornunikaci IV. tíídy č.21d
na p.p.č. 120I12 a l2O4ll vedenou v pasportu komurrikací Města Červený Kostelec.
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Pro zajištění větší plynulosti provozu ve sběrném dvoře bude v severovýchodní části oplocení
stávajícího sběrného dvora na p.p.č 106l/8 vybudována nová brána pro vjezd a výjez<l ,ze

sběrného dvora na kornunikaci I. třídy č. 8a na p.p.č.lZ0714 k.ú. Červený Kostelec.

Dopravní zátěž je přímo úměrná množství odpadů, které vyprodukují občané města a rozhodnou
se ho vytřídit a odvézt clo sběrného dvora tzn., že z,výšení plochy sběrného dvora pouze umožní
lepší manipulaci a třídění dovezených oclpadů občany.

Po vybudování rozšíření sběrného dvora bude realizováno pouze štěpkování objemného
biologicky rozložitelného odpadr.r s důrazem na co nejmenší šíření hlrrku a prachu.

Úaaie o přeclpokládaném provozu a vlivu na životní prostředí tento stavební zámčr nevyžaduje."

k tomu stavební úřad uvádí:
Město se vyjádřilo, že plánuje vybtrdovat v severní hraně oplocení bránu pro nouzový vjezd a

výjezd a další bránu v severovýchodní části oplocení stávajícího sběrného dvora pro zajištění větší
plynulosti provozu ve sběrném dvoře.
Městský úřad Červený Kostelce, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný silniční
správní írřacl vyclal dne 5.Z.2O18 poct č.j.0l0ll/2018iVYST na žádost měsm Červený Kostelec
rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu z pozemku parc. č. l043ll na místní komunikaci č.IYl27d
na pozemku parc, č. l20ll4, tzn. y severní části rozšíření sběrného dvora. V podmínkách
rozhodnutí je uvedeno, že sjezd bude pro veřejnost uzavřen a bude používán nouzově jen pro
zpracování bioodpadu a hasičských vozidel. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.2.2018.

Městský úřad Červený Kostelce, odbor výstavby a životního prostředí, dále vydal dne 5.2,2018
pocl čj. 0108/2018/VYST na žá<lost města Červený Kostelec rozhoclnutí o ptlvolení zŤízení sjezdr-r

zpozemku parc. č. 106l/8 na místní komunikaci č. VSa na pozemku parc. č. l20]l4, tzn. ze
stávajícího sběrného dvora do ulice Řehákova, za účelem dalšího pffjezdu pro zajištění dopravní
obslužnosti sběrného dvora. Rozhodnrrtí nabylo právní moci dne 6.Z.2018.

Oba sjezrty posouclil clopravní inspektorát Policie ČR z hlediska bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a vydal k nim souhlasná stanoviska.

Město Červený Kostelec uvádí, že po vybudování rozšíření sběrného dvora bude realizováno
pouze štěpkování objemného biologicky rozložitelného odpadu s důrazem na co nejmenší šíření
hluku a prachu.

K otázce provozu a vlivu na životrrí prostředí stavební úřad uvádí, že záměr posoudil Městský
úřad Náchod, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany ovzduší, ochrany zemědělského
půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů a odpadového hospodářství a se
záměrem vyslovil souhlas. Z hlediska vodního práva stanovil podmínku, která je obsažena ve
výroku rozhodnutí.

Stavební úřad proto tyto námitky posoudil jako beztlůvodné.

V pruběhu íízení obdtžel stavební úřad nesouhlas občanů města s navýšením kapacity sběrného
dvora, ve kterém je uvedeno, že níže uvedení a podepsaní občané města Červený Kostelec bydlící v
okolí stávajícího sběrného dvora v ul, Řehákova v Červeném Kostelci nesouhlasí s plánovanýtn
navýšením kapacity sběrného dvora, zejména pak takovým, které by mělo za následek jakékoli
navýšenídopravní zátěže v ul. Řehákova o další vozidla nadjiž tak neúnosný stávající stav, zvýšení
úrovně hluku, prašnosti a zápachu nacl stávající ťtroveň, k čemr"rž by došlo zpracovávánítn.
skladováním a manipulací s dalším zvýšeným množstvím odpadu ve sběrném dvoře (zejména se nám
jedná o zásadní nesouhlas s případným štěpkováním, kompostováním či drcením jakéhokoli odpadrr),
ostře se ohrazují proti dalšírnu navýšení kapacity skladovaného bioodpadu z clůvodu jeho již
zmiňovaného zpracovávání zde v místě, jeho zvýšené dopravy do dvora či dokonce kompostování
riebo další manipulace s ním. V příloze byl přiložen podpisový arch se seznamem 52 občanťr
k nesouhlasu se připojujících.

Stavební úřad zjistil, že se jedná o občany, kteří nebyli zahrnuti do okruhu účastníků íízení.
popffpadě o účastníky íízení,kteíí za sebe zároveň uplatnili v probíhajícímíízení své námitky, které
byly svým obsahem obclobnéjako v uvedeném nesouhlasu občanů.

Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v úzernním řízení námitky
kochraně zájmťr obce a zájmů občanů obce.Z tohoto důvodu výše uvedený nesouhlas občanů města



č1. ott l8/2()ltt^/YsT str. 16l l8

projednalo Zastupitelstvo města Červený Kostelec na svém zasedání dne 7.12.2017. Podle usnesení

č.Z-2017l08l2l vzalo nesouhlas občanů snavýšením kapacity sběrného dvora na věclomí a ultlžilo
radč rněsta zajistit zachování sběrného rnísta bioodpadu na čistírně odpadních vod.

Stavební úřad se rrámitkami osob. které nejsou účastnfty íízení, přímo nezabýval. Protože však
byly svým obsahem obdobné jako námitky ťrčastníků, posouclil tyto námitky v rárnci ptlsouzení
nárnitek účastníliů íízení.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode drre jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním

u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejrropisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Neporlá-li účastnft potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na nírklady účastníka. Oclvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodntrtí je nepřípustné.

Stavební úřacl po dni nabytí právní rnoci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení ťtzemního rozhodnutí opatřený doložkou právní
moci doručí také místně příslušnérnu obecnímu úřadu, pokucl není stavebnírn úřadem, a jde-li o
stavby podle § l5 nebo l6 stavebního zákona, také stavebnínru úřadu pffslušnému k povolení stavby.

Stavebrrí úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové clokumentace a štítek obsahrrjící identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokunentace zašle vlastnftovi stavby, pokud není
žadatelem. Zadatelje povineri štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolar"rclačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jinýrn vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí
být zahájena. dokucl rozhodnr"rtí nenabude právní moci.

Upozornění:

Stavebník je ve srnyslu § 22 odst. 2 zákona č. Z0l1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, povinen oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,
přípaclně i oprávněné organizaci (např. muzeu) a umožnit mtl proveclení záchranného
archeologického výzkurnu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře
písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději l0 pracovrrích dní předem
stavebník písemně tlznámí vybranémr,r archeologickému pracovišti zahájení zemních prací a
stavebních prací. Dojde-li k archeologickérnu niilezu mimo provádění archeologických výzkurnů,
ozlámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákorra nejpozději do druhého dne nejbližšímu
mtlzell bud' osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadrr.

Jiří Prokop
vedoucí odboru výstavby a

životního prostředí





MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC                                                                                                
Provozní řád sběrný dvůr Červený Kostelec                     10-10-2019

PŘÍLOHA číslo: 5

A. Umístění provozovny - situace širších vztahů
je zřejmá (zdroj www.mapy.cz – topografie)

B. Umístění provozovny - situace širších vztahů
je zřejmá (zdroj www.mapy.cz – letecký snímek)

C. Situace přístupových tras do zařízení a 
koordinační situace zařízení

D. Umístění jednotlivých sběrových nádob 
v areálu sběrného dvora

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/


     Zdroj: www.mapy.cz
LEGENDA:

                            Zájmové území



     Zdroj: www.mapy.cz
LEGENDA:

                         Zájmové území
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PŘÍLOHA číslo: 6

A. Seznam všech odpadů určených k příjmu do
zařízení



PŘÍLOHA číslo: 6 - MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC - sběrný dvůr
Provozní řád zařízení ke sběru  odpadů
Seznam druhů odpadů podle Vyhlášky číslo 93/2016 Sb., o  
Katalogu odpadů v platném znění, které budou v zařízení přijímány
Kat. číslo Název položky

130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
150102 Plastové obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

150202*

160103 Pneumatiky
160601* Olověné akumulátory
170101 Beton
170102 Cihly

170107

170402 Hliník
170403 Olovo
170404 Zinek
170405 Železo a ocel
170406 Cín
170407 Směsné kovy
170411 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504 Zemina a kamení
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200111 Textilní materiály
200113* Rozpouštědla
200114* Kyseliny
200119* Pesticidy
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125 Jedlý olej a tuk 
200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129* Detergenty obsahující nebezpečné látky
200132* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

200133*

200139 Plasty
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200301 Směsný komunální odpad
200307 Objemný odpad

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

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
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PŘÍLOHA číslo: 7

Průvodka odpadu
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PŘÍLOHA číslo: 8

Vzor informační tabule, umístěné při vjezdu do 
zařízení



SBĚRNÝ DVŮR ČERVENÝ KOSTELEC

Zařízení pro sběr odpadů a místo zpětného odběru
IČZ:CZH00849

PROVOZOVATEL:
Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41, Červený Kostelec 

IČ: 002 72 566, DIČ: CZ  002 72 566

37TProvozně-technický vedoucí: Ivo Havíř, tel: 731 042 973

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:
Po – Pá 8 -17, So 8 -11, Ne a svátky zavřeno

Specifika provozu budou aktuálně zveřejňovaná na obvyklém místě webových stránek Města Červený Kostelec. 

Souhlas k provozování zařízení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje
telefon: 495 817 111

Skupiny přijímaných odpadů: 1302/1501/1502/1601/1606/1701/1704/1705/2001/2002/2003
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PŘÍLOHA číslo: 9

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
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PŘÍLOHA číslo: 10

Hlášení o přepravě nebezpečných odpadů 
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PŘÍLOHA číslo: 11

A. Označení shromaždiště nebezpečných 
odpadů
 

B. Vzor identifikačního listu nebezpečného 
odpadu
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I D E N T I F I K A Č N Í  L I S T  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U
1.  Název odpadu: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

2.  Kód odpadu (podle Katalogu odpadů): 150110
3.  Kód podle ADR:    UN číslo: 3175   Název:  LÁTKY TUHÉ nebo směsi tuhých látek (jako přípravky a odpady), OBSAHUJÍCÍ

HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N.                            třída: 4.1               Klasifikační kód F1                  Skup. obal: II
4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: 

Obchodní firma, sídlo: 
IČ: Identifikační číslo provozovny: 
Oprávněná osoba: Ulice: 
Telefon: PSČ a obec: 

   Email: Razítko a podpis: 

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
5.1. Vzhled, skupenství, barva: Pevná, tmavá látka 5.2. Chemická stabilita: Stabilní za běžných podmínek
5.3 Možnost chem. reakcí: Není známa 5.4 Další informace: Neuvádí se.
6. Identifikace nebezpečnosti
6.1 Klasifikace nebezpečného odpadu: HP 3 Hořlavé, HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány / , Toxicita při vdechnutí,

HP 14 Ekotoxický
6.2 Další nebezpečnost: Toxický pro specifické cílové orgány, toxický pro vodní prostředí
6.3 Složení, inf. o neb. složkách, koncentrace: Obaly znečištěné zbytky - olejů, barev a laků, rozpouštědel apod.
6.4 Grafický symbol:

7. Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadů:
7.1 Technická opatření, způsob bezpečné přepravy, požadavky na soustřeďování:
     a)  způsob  bezpečné  přepravy:  Zpravidla  nepodléhá  ADR,  zařazení  dle  vlastností,  obsahu  škodlivin  a  nebezpečí.

Přepravovat ve vhodných, těsně uzavřených a nepropustných nádobách/obalech.
    b)  Skladovat  v  uzavřených  obalech  nebo  nádobách  v  chladu  a  suchu.  V  prostorech  zabezpečených  před  účinky

atmosférických vlivů. Zabránit úniku do životního prostředí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
a) dýchací orgány: respirátor se sorpční vložkou c) ruce: pracovní rukavice
b) oči: ochranné brýle d) ostatní části těla: ochranný oděv a obuv
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1 Opatření v příp. náhodného úniku: Použít osobní ochranné pracovní pomůcky. Pokud je to bezpečné, zabránit dalšímu

úniku  z  poškozeného  obalu/nádoby.  Zamezit  vzniku  prachu.  Rozsypanou  látku  mechanicky  (lopatkou  a  smetákem)
shromáždit do nepoškozených obalů nebo řádně označené uzavíratelné nádoby nebo plastového pytle na nebezpečný
odpad. Pokud je látka rozpuštěna, kapalinu zasypat sorbentem. Nasáklý sorbent uložit  do nepropustné, uzavíratelné,
označené nádoby nebo označeného plastového pytle na nebezpečný odpad (15 02 02*).

8.2 První pomoc:
Zasažení očí: Vypláchnout tekoucí vodou při otevřených víčkách 15-30 min., převézt k lékaři. 
Vdechnutí: Přenést na čerstvý vzduch, nenechat chodit, neustálý dohled, převézt k lékařskému ošetření. 
Zasažení pokožky: Odstranit kontaminovaný oděv, omýt velkým množstvím vody, zajistit lékařské ošetření.
Požití: Vyvolat  zvracení,  podat do 5 minut 10 – 20 tablet  aktivního uhlí  rozpuštěných ve vodě, převézt k

lékařskému ošetření.
8.3 Metody  a  materiály  pro  omezení  úniku,  další  pokyny:  Zabránit  kontaminaci  povrchových  a  podzemních  vod,  půdy,

kanalizace. Pevné skupenství: Zabránit vzniku prachu, odstranění úniku provést mechanicky, použít lopatku a smeták.
Kapalina: Sorpční nehořlavé prostředky (např. písek, vermikulit, zemina, univerzální sorbent, sorpční rohož), k odstranění
nasáklého sorbentu použít lopatku a smeták. K zabránění úniku do kanalizace použijte kanalizační ucpávku. V případě
kontaminace životního prostředí uvědomit příslušné orgány státní správy a správce vodního toku.

8.4 Protipožární vybavení: Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodnými hasicími
prostředky jsou pěna odolná vůči alkoholu, CO2.

8.5 Významná tel čísla:
         224 919 293 Toxikologické informační středisko (TIS)
         Jedn. číslo tíšň. volání 112 Hasičský záchranný sbor 150 Záchranná služba 155 Policie 158
9. Ostatní důležité údaje:

Stupeň toxicity je závislý na zbytkovém obsahu škodlivin. Obecně možné bolesti hlavy, popř. dráždivé účinky na pokožku a
sliznice. Odpad je nebezpečný vodám i ekosystému. V závislosti na složení se může jednat o materiály silně rizikové pro
životní prostředí a nebezpečné vodám.

10. Identifikační list nebezpečného odpadu zpracoval: 
        Společnost:              Enviro PROFI s.r.o. IČ 03922685, Libčany 28, 503 22

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Jebousková Telefon: 604 898 254
Email: info@enviroprofi.cz Datum vyhotovení:
Podpis:
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PŘÍLOHA číslo: 12

Návrh pro PROVOZNÍ DENÍK

Právn ě-ekolo gický atech nický s ervis
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Právně-ekologický a t echni cký servis

Prá vně-e kologic kýate chnic ký serv isMĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41, Červený Kostelec 

IČ: 00272566 

Provozní deník

Zařízení pro sběr odpadů a místo zpětného
odběru

IČZ: CZH00849

Období:………………………………………
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Záznam o seznámení zaměstnanců s 
provozním řádem MĚSTO ČERVENÝ

KOSTELEC
IČZ: CZH00849

Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s Provozním řádem
Zařízení pro sběr odpadů a místo zpětného odběru

Jméno a příjmení Funkce pracovníka Datum Podpis
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Provozní evidence kontrol areálu 
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC - IČZ: CZH00849

Datum
Předmět
kontroly

Přítomen
kontrole 

Kontrolu
provedl,
instituce Čas, místo Zjištěné závady

  
(jméno,
podpis)

(jméno,
podpis)

doba
kontroly

termín odstranění
závad
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Provozní evidence o školení zaměstnanců
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC - IČZ: CZH00849

Datum
Obsah školení -

téma Účastníci
Školení
provedl Doba a místo školení

  
(jméno,
podpis)

(jméno,
podpis)  
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Provozní evidence monitoringu
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC - IČZ: CZH00849

1x denně mimořádné situace
kontrola stavu technologických zařízení (visuálně) vniknutí cizích osob do prostoru zařízení
funkčnost technického vybavení zařízení 
(visuálně)

nakládání se závadnými látkami a provedená 
opatření

 
vrácení odpadu oprávněnou osobou pro 
nezpůsobilost přijetí

 další mimořádné okolnosti při přejímce odpadů

 
poškození jakéhokoliv zařízení, objektu, nebo 
konstrukce zařízení

 doplnění havarijních setů po jejich užití
 

1x týdně 1x za 2 týdny

úklid zpevněné manipulační plochy
kontrola stavu shromažďovacích a přepravních 
prostředků (visuálně)

  
  
  
  
  
  

1x měsíčně 1x za 2 měsíce

kontrola stavu oplocení
kontrola provozu odpovědným zástupcem 
provozovatele

interní ekologický audit čištění vnitro-areálových komunikací
čištění manipulačních ploch

  
  
  

1x ročně 1x za  5 let

inventura skladu - odpady a jejich množství
Kontrola stavebně technického stavu zpevněných 
ploch

kontrola technického stavu manipulační plochy a 
vnitro-areálových komunikací  
prověrky technického vybavení zařízení  
školení zaměstnancům k provozním předpisům  
školení zaměstnanců k havarijní připraveností  
školení zaměstnanců k pravidlům nakládání s 
CHLaS  
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PROTOKOL O HAVÁRII 
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC - IČZ: CZH00849

Místo vzniku havárie a jeho bližší popis:

Datum a čas, kdy byl únik zjištěn:

Kdo únik zjistil, případně svědci:

Druh a množství uniklého produktu:

Provozovatel zařízení:

Příčina vzniku havárie:

Rozsah znečištění půdy, vody, popis, zákres, fotodokumentace :

Záznam o provozním zásahu, kdo ho provedl, komu a kdy bylo hlášeno, technická opatření:

Popis a rozsah vzniklých škod:

Rozhodnutí o následném opatření – kdo zajišťuje, odpovědný kontrolní orgán apo.:

Kontrolní rozbory, případně vzorky půdy a vody:

Místo a datum: Podpisy:
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PŘÍLOHA číslo: 13 

A. Změnový list provozního řádu– revize
Pozn. přímý zápis do této přílohy

B. Doložka o vzdělání zodpovědného 
řešitele



Právně-ekologický a technický servis

Změna č. Strana Oznámeno ORP
dne

Odsouhlaseno dne Výměna listů
provedena dne,

podpis
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