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1. Základní údaje o zařízení
1.1. Název zařízení
"Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů"

1.2. Identifikační údaje vlastníka a provozovatele, včetně jmen vedoucích
pracovníků
Vlastník:

Šikula Stěhovák, s.r.o.
Neveklovská 523/2, Praha 4, 140 00
+ 420 773 282 389, + 420 800 444 499
info@sikula-stehovak.cz

IČO / DIČ:

02449366 / CZ02449366

Registrace:

OR Praha dne 3.1.2014, Spis.Zn. C 219396 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovatel:

Šikula Stěhovák, s.r.o.
Neveklovská 523/2, Praha 4, 140 00
+ 420 773 282 389, + 420 800 444 499
info@sikula-stehovak.cz

IČO / DIČ:

02449633 / CZ02449366

Registrace:

OR Praha dne 3.1.2014, Spis.Zn. C 219396 vedená u Městského soudu v Praze

Statutární zástupci: jednatelé společnosti Dávid Mikeš a Gustav Bakeš
Odpovědný pracovník, odpadový hospodář: Gustav Bakeš
info@sikula-stehovak.cz
+ 420 773 282 389, +420 800 444 499

1.3. Významná telefonní čísla
Hasiči
Záchranná služba
PČR
MěÚ Praha, odbor životního
prostředí
Oblastní inspektorát České
inspekce životního prostředí Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Hygienická stanice hlavního města
Prahy pro oblast Prahy 4
Hygienická stanice hlavního města
Prahy

Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4
Wolkerova 40/11
160 00 Praha 6
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
Němčická 8/1112
142 00 Praha 4
Rytířská 12, p.s.203
110 01 Praha 1

3

150
155
158
+ 420 261 192 304
+ 420 233 066 111
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1.4. Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Městský úřad Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s.203, 110 01 Praha 1
Hygienická stanice hlavního města Prahy, oblast Praha 4, Němčická 8/1112, 142 00 Praha 4

1.5. Umístění zařízení
Provozované mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, je sběrový prostředek, vezoucí sběrové
nádoby, schopný samostatného pohybu a velkokapacitní kontejnery.
Těmito zařízením jsou :
• svozová vozidla - na sběr komunálního odpadu
• mobilní sběrny - vozidla nosiče kontejnerů nebo vozidly se skříňovou nástavbou,
dodávkovými vozidlya vozidly typu Pick – up.
• transportní vozidla - nosiče kontejnerů nebo vozidly se skříňovou nástavbou, dodávkovými
vozidly avozidly typu Pick – up.
• velkokapacitní kontejnery – shromažďovací prostředky umístěné u původců odpadu

1.6. Základní kapacitní údaje zařízení
Dle tonáže vozidel, zpravidla v rozsahu 0,5 - 12 tun
Nádoby, kontejnery - 0,2; 1; 3; 5; 10; 11; 15; 22; 28; 35 m3 (sudy – kontejnery)
Předpokládaná roční kapacita je 500 tun odpadů.

1.7. Platnost provozního řádu
Platnost provozního řádu je dána rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy.

2. Bližší specifikace zařízení
2.1. Charakter a účel zařízení
Charakter a technické zabezpečení mobilního zařízení ke sběru a výkupu umožňuje sběr
všech druhů odpadů.
V zařízení je možno nakládat s odpady uvedenými ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů - viz. příloha č. 2, v rozsahu skupin 160000 až 200399.
Účel zařízení
Zařízení níže popsaná představují svým technickým potencionálem nedílnou a zásadní součást
zařízení provozovaného ke sběru a výkupu odpadů přebíraných jednak od právnických osob ale i od
fyzických osob:
 transportní vozidla - nosiče kontejnerů nebo vozidla se skříňovou nástavbou
 velkokapacitní kontejnery - shromažďovací prostředky umístěné u původců odpadů
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2.2. Popis zařízení
 transportní vozidla jsou určena pro převoz - 0,2; 1; 3; 5; 10; 11; 15; 22; 28; 35 m3 (sudů –
kontejnerů), kontejnerů nebo lisovacích kontejnerů, snímatelných cisternových nástaveb
apod.

2.3. Technologické vybavení zařízení k provádění sběru a výkupu a činnost
obsluhy zařízení
Zařízením se rozumí mobilní sběrové vozidlo (jehož součástí jsou nádoby na sběr odpadů),
kontejnery a nástavby vozidel. Při provádění sběru jsou k manipulaci s odpadem, při jejich umisťování
do zařízení, používány vysokozdvižné vozíky, hydraulická ruka, lisovací zařízení – kontejner, lidská síla.
Zjišťování hmotnosti sbíraného odpadu probíhá buď v místě sběru, pokud je k dispozici certifikovaná
váha, v opačném případě na certifikované váze zařízení k odstraňování, využívání odpadů.
Vozidla pro sběr a výkup ostatních odpadů jsou vybaveny v souladu se Zákonem o silniční
dopravě a souvisejících vyhlášek a nařízení.

2.4. Povinnosti obsluhy
Přejímka odpadů do zařízení
A) Administrativní postup
Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu předcházející jeho přijetí:
V případě přejímky odpadů kategorie ostatní:
 vizuální kontrolu odpadu
 namátkovou kontrolu odpadu, k ověření shody odpadu s jeho popisem
 zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam
obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu (pokud je známá),
jeho původu, data dodávky, totožnosti původce, vlastníka nebo např. - v případě
komunálního odpadu - název nebo IČ obce
B) Praktický postup, v návaznosti na typy technických prostředků
Sběr a výkup provozovaný technickými prostředky (viz bod 2.1. "transportní vozidla"):
 provedení vizuální kontroly odpadu pracovníkem zařízení
 umístění odpadů podle druhů do sběrových prostředků umístěných v zařízení (sběrové
prostředky jsou označeny v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o chemických
látkách a chemických přípravcích)
 vyplnění přepravní dokumentace

Při sběru nebo výkupu odpadů stanovených § 8 vyhl. č. 383/2001 (viz. níže) je nutné identifikovat
osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo
vykupované odpady, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo
vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí
průkazy totožnosti těchto osob.
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Seznam odpadů dle § 8 vyhl. 383/2001. Sb., o podrobnostech nakládání s odpady :
Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsi kovů (17 04 01 - 06)

17 04 11

Kabely

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

17 04 05

Železo a ocel

17 04 07

Směsné kovy

20 01 40

Kovy.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu výše uvedených odpadů nesmíza vykoupený nebo
odebraný odpad poskytovat úplatu v hotovosti.
Identifikací osob se rozumí zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla,
identifikačního čísla osoby nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické
osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.
Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů rozumí zjištění názvu druhu a množství
odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo
výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého
díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný
popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších
symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.
Identifikační údaje je provozovatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let od odebrání nebo
vykoupení odpadů.
Bez ověření údajů provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí odpad odebrat nebo
vykoupit.
Strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla či pietní a bohoslužebné předměty nebo
jejich části nesmí být do mobilního zařízení přijaty.
Předání odpadů k využití nebo odstranění odpadů
Odpady po provedeném sběru jsou využívány nebo odstraňovány na zařízeních firem ve smluvně
zajištěných externích zařízeních.
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Očista zařízení a přepravních obalů je v případě potřeby prováděna na mycím zařízení firem
provozujících myčky.
Parkování mobilních zařízení je v areálu firmy.

2.5. Monitorování provozu zařízení
Monitoring provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič, který je povinen zjištěné závady buď
samostatně vlastními silami odstranit, nebo závadu odstranit za pomoci servisní organizace a
provádění sběru na netěsném zařízení nepřipustit.
Za stav mobilního zařízení zodpovídá ten, kdo vydal příkaz k jízdě.
a) Ochrana prostředí před znečištěním:
Při přejímce odpadu provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič (případně jím pověřená osoba)
vizuálně monitoring. V případě zjištění vysypání odpadu mimo shromažďovací prostředky nebo jiný
únik je prostor případně uklizen.
Při přepravě odpadu provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič (případně jím pověřená osoba)
vizuálně monitoring. Při zjištění úniku odpadů mimo zařízení je vozidlo zastaveno, důvod úniku
odstraněn. Případnému úniku lehkých frakcí je zamezeno např. sítí nebo plachtou. V případě úniku
nebezpečného odpadu je bezodkladně zajištěno odstranění znečištění prostředí.
Při vykládce odpadu provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič (případně jím pověřená osoba)
vizuálně monitoring místa přejímky. V případě zjištění vysypání odpadu mimo shromažďovací
prostředky nebo jiný únik je prostor uklizen.
b) Ochrana vod:
Zařízení je pravidelně podrobováno technickým kontrolám, kde se předchází únikům provozních
kapalin a pohonných hmot. Zařízení má pravidelné kontroly dodržování emisních limitů.
c) Ochrana ovzduší:
Zařízení má pravidelné kontroly dodržování emisních limitů. Dbá se na zamezení úletů lehkých frakcí
při manipulaci s odpadem v průběhu sběru.

2.6. Organizační zajištění provozu zařízení
Transportní technika - řidič + případně pomocná síla k nakládce, vykládce
Povinnosti vedoucího zařízení - řidiče:
Při přejímce odpadů:
 prověřit, zda obaly s odpadem jsou řádně uzavřeny a nejsou poškozeny
 prověřit, zda původce poskytl veškeré potřebné doklady týkající se odpadu
 v případě zjištění jakékoliv závady zajistí prostřednictvím přítomného zástupce původce
odpadu nápravu (pokud tato náprava nebude zajištěna, odpad nebude přijat do zařízení)

7

Šikula Stěhovák, s.r.o. - Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Při přepravě:
 povinnost dodržení platných zákonů a vyhlášek pro silniční dopravu

2.7. Vedení evidence odpadů
Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení (odpady smluvních partnerů)
a) U sběru komunálních odpadůje vedena evidence počtu nádob z jednotlivých svážených obcí a
firem. Po odvozu na zařízení na odstraňování odpadů je obsah sběrového zařízení zvážen na
certifikované váze odstraňovacího zařízení a následně jsou váhová množství rozpočítaná dle
koeficientu váhy odpadu jedné sběrové nádoby zjištěné vážením. Evidence je vedena
a archivována na provozovně firmy.
b) U sběru odpadů kontejnerovým systémem jsou váhová množství sbíraných odpadů zjišťována
částečně v místě sběru (pokud je k dispozici certifikovaná váha), nebo na váze
odstraňovacího zařízení nebo zařízení k využití odpadů.
Ohlašovací povinnost zaslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok
je plněna v předepsaném termínu: do 15.02.2015v místě sídla prostřednictvím ISPOP
(Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností).
Vedení evidence odpadů produkovaných v zařízení (odpady vlastní)
 Odpady vlastní v zařízení nevznikají, opravy a potřebný servis je prováděn v externích
zařízeních.
Vedení evidence
 Evidence je vedena na provozovně firmy.

2.8. Opatření
Opatření k omezení negativních vlivů zařízení:
a) provádět průběžnou vizuální kontrolu sběrových nádob a míst probíhajícího sběru.
O nedostatcích zjištěných kontrolní činností provádí zápis do provozního deníku vedoucí
zařízení - řidič
b) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek
Opatření pro případ havárie:
 Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod.
 Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami,
popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené
akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování,
skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí
předcházejí.
Za havárii se nepovažují (z vodohospodářského hlediska) případy, kdy vzhledem k rozsahu a místu
úniku, je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových a podzemních vod.
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Povinnosti při havárii
1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem,
popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.
2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky,
případně správci povodí.
3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou
povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou
inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách
využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při
zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje
správce povodí.
4) Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo
zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým
následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.
5) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření
při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.
6) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci
životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému
záchrannému sboru České republiky.
7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou způsob a rozsah hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Konkrétní havarijní opatření
Pracovník - řidič, který zpozoruje nebo je upozorněn na únik odpadů je povinen okamžitě zasáhnout,
v souladu s údaji a pokyny uvedenými v:



identifikačním listu přepravovaného odpadu (včetně bezpečnosti práce při manipulaci
s odpadem), aby zamezil jejich unikání a minimalizoval vliv odpadu na životní prostředí
písemných pokynech pro případ nehody

Při menší havárii (lokalizace je možná vlastními silami)
 zastavení motoru,
 utěsnění trhlin vozidla nebo jiných otvorů, jímž odpad uniká,
 naložení zpět na dopravní prostředek,
 zametení vozovky,
 u tekutého odpadu posypání vozovky pískem, vapexem apod. – zametení,
 zákaz manipulace s otevřeným ohněm,
 zamezení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu odpadu dle návodu uvedeném v
identifikačním listu nákladu (odpadu),
 použití přenosného hasícího přístroje
V případě, kdy nelze zajistit těsnost vozidla, nákladu, bezpečnost přepravy, okamžitě uvědomit
odpovědného pracovníka odesílatele.
9
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Tísňová volání:

Policie
Hasiči
První pomoc

158
150
155

a postupovat, jak je uvedeno v následujícím bodě.
Při havárii většího rozsahu (není možná lokalizace vlastními silami)
Když se jeví nereálná možnost ruční manipulace s odpadem, k vrácení na vozidlo či když je to zcela
vyloučeno, postup je následující:
a) tuhý odpad bezprostředně neohrožuje vodohospodářské okolí místa havárie:
 vypnutí motoru,
 zakrytí rezervními plachetkami z nepropustného materiálu se zátěžemi,
 zabránit vniknutí do kanalizace (ohrazením zemí atd.),
 zamezení možnosti vzniku požáru,
 zajištění dozoru včetně případné regulace dopravy,
 povolání pomoci – policii ČR nebo hasičů,
 okamžitě uvědomit odpovědného pracovníka odesílatele

Tísňová volání:

Policie
Hasiči
První pomoc

158
150
155

Zajišťování dalšího postupu – havarijní četa hasičů, náhradní vozidlo pro překládku odpadu,
uvědomění příslušného úřadu referátu ŽP – vodohospodářské oddělení a oddělení odpadového
hospodářství.
b) u tekutých odpadů postupujeme obdobně, ale především zajistíme:
 vypnutí motoru,
 zákaz manipulace s otevřeným ohněm a světlem, včetně odstranění předmětů, které
mohou iniciovat požár (pokud to je reálně proveditelné),
 provedení nezbytných opatření k zabránění vniknutí odpadu do vodního toku,
kanalizace a jinému způsobu rozšíření kontaminace životního prostředí (ohrazení
zemí nebo mobilními prostředky pro tyto účely pryžové kanalizační kryty apod.),
 okamžitě uvědomit odpovědného pracovníka odesílatele
Tísňová volání:

Policie
Hasiči
První pomoc

158
150
155

Zajišťování dalšího postupu – havarijní četa hasičů, náhradní vozidlo pro překládku odpadu,
uvědomění příslušného úřadu referátu ŽP – vodohospodářské oddělení a oddělení odpadového
hospodářství.
Přiměřeně bodu a) i b) se postupuje v případě tuhých odpadů na propustném podloží.
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Zápis o havarijním úniku obsahuje:










místo úniku
čas, kdy byl únik zpozorován a kdy vznikl
kdo únik zjistil a komu byl hlášen
příčiny havarijního úniku
druh a množství uniklého odpadu
rozsah znečištění
popis a rozsah škod
záznam o prvním zásahu (fyzické nebo právnické osoby) technická a organizační opatření
průběh havárie a provedená opatření

2.9. Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví lidu
Tato oblast je zajišťována v souladu s § 133 a § 133 a) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce v
platném znění.
Pro vedoucí zařízení, tj. řidiče a závozníky platí následující pravidla a povinnosti:












Musí být prokazatelně provedeno periodické školení vedoucích pracovníků – řidičů:
 z dopravních předpisů,
 zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
 BOZP
Vedoucí zařízení – řidiči i závozníci jsou informováni o zařazení jimi vykonávané práce do
kategorie č. 2 dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro zařazování prací do kategorií.
Vedoucí zařízení se před každou jízdou seznámí s identifikačními listy, pokyny pro případ
nehody u odpadů a věcí, které mají k dispozici v přepravní dokumentaci.
Používat povinné ochranné pomůcky uvedené v písemných pokynech a identifikačních listech
odpadů:
 pracovní oděv letní, zimní, pracovní obuv letní, zimní, čepice,pracovní rukavice, apod.
Osobní ochranné pomůcky je povinen uživatel udržovat v čistotě a ošetřovat dle návodu
výrobce. Poškozené okamžitě zaměnit na nové.
Při manipulaci s odpady je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit.
Před jídlem omýt ruce při použití mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků.
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostoru přepravovaného odpadu.
Provádět pravidelnou kontrolu zařízení ke sběru a výkupu včetně jeho čištění, při prohlídce
zjištěné závady musí být ihned odstraněny a o neuspokojivém výsledku prohlídek musí být
veden záznam v provozním deníku – Záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních
přestávkách.
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2.10. Provozní deník - Záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních
přestávkách
Popis způsobu vedení deníku
Provozní deník je veden vizpříloha tohoto provozního řádu. Odpovědnost za vedení záznamů má
vedoucí zařízení - řidič.
Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje v případě nepřijetí odpadu do zařízení
V případě, že odpad není možno převzít do zařízení je odmítnut již v místě nakládky a jeho sběr a
výkup vůbec neproběhne. Tato skutečnost bude telefonicky ohlášena Magistrátu hl. m. Praha –
odbor životního prostředí.
Způsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu odpadů přijatých do zařízení
Doklady budou archivovány v provozovně firmy podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady po dobu 5 let.

Provozní doba mobilních zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů
Vozidla jsou provozována dle přepravních požadavků původců odpadů, provozovatele, ostatních
dopravců a příjemců odpadů. Provozovatel je povinen dodržovat platné předpisy týkající se provozní
doby vozidel, např. pracovní doby řidičů - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Silniční zákon, č.111/1994 v
platném znění zákona - v úplném posledním znění 1/2005 Sb., zákon č.361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích.

Provozní doba:

Všední dny (po - pá) 08:00 - 17:00 hod.

2.11. První pomoc

12

Šikula Stěhovák, s.r.o. - Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů

13

Šikula Stěhovák, s.r.o. - Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Písemné pokyny pro poskytnutí první pomoci:
1. Krvácení
Ránu zakryj sterilní gázou a pevně obvaž obvazem. Jestliže obvaz rychle prosakuje, stlač ránu rukou a
končetinu zvedni nad úroveň srdce. Při krvácení z nosu nebo z úst dej hlavu do polohy na boku!
2. Bezvědomí
Zjisti, zda dýchá. Když nedýchá, uvolni mu dýchací cesty a začni s nepřímou masáží srdce.
Vdechy se již neprovádí. Když dýchá a není podezření na poranění páteře a jiná vážná poranění,
ulož raněného do stabilizované polohy.
3. Podezření na úraz páteře
Raněnému znehybni hlavu, a pokud to není nezbytně nutné nehýbej s ním!
4. Poranění hrudníku a břicha
Zranění zakryj sterilní gázou. Zabodnuté předměty nevytahuj!!! Zraněného přikryj. Nepodávej jídlo
ani pití!
5. Zlomeniny
Končetiny nenapravuj a nerovnej! Znehybni ji pevným materiálem (kloub nad a pod zlomeninou).
Otevřenou zlomeninu překryt sterilní gázou.
6. Popáleniny
Popálených míst se NIKDY nedotýkej! Přilepené šatstvo z rány NEODSTRAŇUJ! Popálená místa
sterilně překryj.
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3.0 Přílohová část
Příloha č.1 - Seznam mobilních zařízení

SPZ vozu
4AD7840
3AJ3545

Typ vozu
IVECO 35C13
IVECO 35C15

Druh vozu
Nákladní skříňový
Nákladní skříňový

15

VIN
ZCFC3591005415491
ZCFC35A800D365759

Největší technicky
povolená hmotnost
vozidla (kg)
7.000
7.000
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Příloha č.2 - Seznam odpadů skupiny "O" pro sběr a výkup

16 01 03

Pneumatiky

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 05 05

Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06 04

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05

Jiné baterie a akumulátory

16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo
platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů
(kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod
číslem 16 08 07)

16 10 02

Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
16 11 01

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem
16 11 03

16 11 06

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem
16 11 05
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17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽNÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

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

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Zinek

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY
PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01 02

Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 01 12

Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 14

Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19

Odpadní písky z fluidních loží
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19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02 03

Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 10

Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03 05

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 07

Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 04 01

Vitrifikovaný odpad

19 04 04

Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 14

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
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19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 04

Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem
19 12 11

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 08

Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
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20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 02

Odpad z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené
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Příloha č. 3 - Vzorové pokyny pro případ nehody
PÍSEMNÉ POKYNY PRO PŘÍPAD NEHODY

Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace:
V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo, která může vzniknout během
přepravy, musí členové osádky vozidla učinit následující opatření, kde je to bezpečné a proveditelné:
 Použít brzdový systém, zastavit chod motoru a odpojit akumulátor použitím odpojovače
akumulátoru, pokud je jím vozidlo vybaveno,
 Vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit a nezapínat žádné elektrické zařízení,
 Informovat příslušné zásahové jednotky a poskytnout jim, co možno nejvíce informací, o
události nebo nehodě a o dotčených látkách,
 Obléci si fluoreskující výstražnou vestu a umístit stojací výstražné prostředky, jak je to
vhodné,
 Uchovávat průvodní doklady snadno přístupné, pro zásahové jednotky, při jejich příjezdu,
 Nevstupovat do vyteklých nebo vysypaných látek, ani se jich nedotýkat, a vyhnout se
vdechnutí výparů, kouře, prachu a par zdržováním se na návětrné straně,
 Kde je to vhodné a bezpečné, použít hasicí přístroje k uhašení malých / začínajících požárů
pneumatik, brzd a motorových prostorů,
 Požáry v ložných prostorech nesmějí členové osádky vozidla hasit,
 Kde je to vhodné a bezpečné, použít výbavu vozidla k zamezení úniků do vodního prostředí
nebo do kanalizačního systému a k sebrání vyteklých nebo vysypaných látek,
 Vzdálit se z blízkosti místa nehody nebo nouzové situace, upozornit jiné osoby, aby se
vzdálily, a řídit se pokyny zásahových jednotek,
 Odložit všechno kontaminované oblečení a použitou kontaminovanou ochrannou výbavu a
bezpečně je zlikvidovat.

Výbava pro osobní a obecnou ochranu, k provádění všeobecných činností a specifických nouzových
činností, s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle
Následující výbava musí být při přepravě, v dopravní jednotce:
 pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla
a průměru kola,
 dva stojací výstražné prostředky,
pro každého člena osádky vozidla:





fluoreskující výstražná vesta,
přenosná svítilna,
pár ochranných rukavic,
ochrana očí (např. ochranné brýle).
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Příloha č.4 - Možný vzor provozního deníku
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