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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 
 

1.1.  Název zařízení: 

Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí – zařízení ke sběru a úpravě odpadů 

IČZ: CZE00350 
 

1.2.  Vlastník zařízení: 

Název: TEPVOS, spol. s r.o. 
Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ:  25945793 
DIČ: CZ25945793 
Telefon: 465 519 841 
e-mail: tepvos@tepvos.cz 
Datová schránka: 5guvxxa 
 

1.3.  Provozovatel zařízení: 

Název: TEPVOS, spol. s r.o. 
Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ:  25945793 
DIČ: CZ25945793 
Telefon: 465 519 841 
e-mail: tepvos@tepvos.cz 
Datová schránka: 5guvxxa 

 
Statutární zástupce:  

Ing. Václav Knejp, jednatel 
MUDr. Ducháčkové 530, 530 03 Pardubice 
Telefon: 774 673 364 
 

1.4.  Odpovědný pracovník provozu:  

Jan Hruška 
Dolní Libchavy 272, 561 16 Libchavy 
Telefon: 777 673 353 

 

1.5.  Významná telefonní čísla 
 

Jednotné číslo tísňového volání  112 

Jednotka požární ochrany  150 

Zdravotnická záchranná služba  155 

Policie ČR 158 

Městská policie  156 

Závodní lékař (MUDr. Miroslav Blanař)  465 524 780 

Česká inspekce ŽP OI HK – hlášení havárií  731 405 205 

Toxikologické informační středisko 224 919 293 

mailto:tepvos@tepvos.cz
mailto:tepvos@tepvos.cz
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1.6.  Sídla a kontakty příslušných kontrolních orgánů    
        

  

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát HK......……...…495 773 111                     
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 

• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství………………..466 026 111 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje……………………….…...466 531 935             
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice   

▪ KHS Územní pracoviště Ústí nad Orlicí…………………………………...….465 525 419 
Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí  

• Městský úřad Ústí nad Orlicí........................................................................465 514 111 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 

 
 

1.7.  Umístění zařízení 
 

Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí (ZÚJ 579891 - Ústí nad Orlicí) 
GPS souřadnice: N 49° 58,595 E 16° 23,36549.9770267N, 16.3891108E 
Přístupová trasa ke sběrnému dvoru je z ulice Královéhradecká, Ústí nad Orlicí.  

Sběrný dvůr je umístěn na pozemkových parcelách číslo 459/3, 459/5, 458/1, 461/9 a 
stavebních parcelách číslo 2240, 2629, v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Lis se nachází 
na st. parcele č. 2628. 

 
 

1.8.  Kolaudační rozhodnutí 

Č.j. MUUO/8811/2015/SÚ/Ma ze dne 18.3.2015, Stavební úřad v Ústí nad Orlicí 

Č.j. MUUO/38866/2022/SÚ/Ma ze dne 29.04.2022, Stavební úřad v Ústí nad Orlicí 
 
 

1.9.  Základní kapacitní údaje zařízení 
 

 Roční projektovaná kapacita zařízení 2700 t/rok 

 Maximální okamžitá kapacita zařízení 208 t 

Roční plánovaná zpracovatelská kapacita zařízení 630 t/rok 

Roční plánovaná zpracovatelská kapacita činnosti 3.3.0 30 t/rok 

Roční plánovaná zpracovatelská kapacita činnosti 3.4.0 600 t/rok 

 
 

1.10. Časové omezení platnosti provozního řádu 
 

Povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou.  
Ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení bude provedena revize 
provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti.  
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2. CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ 
 
 
2.1.  Typ zařízení 

 
Sběr odpadů   - činnost 11.1.0 
Lisování odpadu  - činnost   3.3.0 
Třídění, dotřídění odpadu        - činnost   3.4.0 
 
 

2.2.  Způsob nakládání s odpady v zařízení 
 

 

Název činnosti Činnost Povolené způsoby nakládání (R, D) 

Sběr odpadů   11.1.0 Nemá stanoveno 

Lisování odpadu    3.3.0 R12a – Úprava odpadů před využitím některým ze 
způsobů uvedených pod označením R1 až R11 
neuvedená v dalších bodech 

D14 – Přebalení před odstraněním některým ze 
způsobů uvedených pod označením D1 až D13 

Třídění, dotřídění odpadu          3.4.0 R12a – Úprava odpadů před využitím některým ze 
způsobů uvedených pod označením R1 až R11 
neuvedená v dalších bodech 

R12c – Úprava před recyklací nebo zpětným 
získáváním organických látek (papír, plasty) 

R12d - Úprava před recyklací nebo zpětným 
získáváním kovů a sloučenin kovů  

D13 – Mísení nebo směšování před odstraněním 
některým ze způsobů uvedených pod označením D1 
až D12 (pod kódem D13 probíhá v zařízení pouze 
třídění odpadů tj. oddělení jednotlivých složek 
odpadu, prováděné především za účelem jejich 
využití, nikoli jejich mísení nebo směšování, ve 
smyslu přílohy č. 6 Zákona o odpadech uvedené pod 
kódem D13) 
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2.3.  Přehled druhů odpadů přijímaných do zařízení 
 

Katalogové 
číslo 

Kategorie Název odpadu Činnost 

02 01  04 O Odpadní plasty (kromě obalů) 11.1.0 

02 01 07 O Odpady z lesnictví 11.1.0 

02 01 08 N Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 11.1.0 

02 01 09 O Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 11.1.0 

02 01 10 O Kovové odpady 11.1.0 

02 01 99 O Odpady jinak blíže neurčené 11.1.0 

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

11.1.0 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 11.1.0 

08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

11.1.0 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 11.1.0 

13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje 11.1.0 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 11.1.0 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 11.1.0 

13 02 06  N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 11.1.0 

13 02 07 N Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací 
oleje 

11.1.0 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 11.1.0 

15 01 01
  

O Papírové a lepenkové obaly 11.1.0 

  3.3.0 

15 01 02   O Plastové obaly 11.1.0 

  3.3.0 

15 01 03 O Dřevěné obaly 11.1.0 

15 01 04 O Kovové obaly 11.1.0 

15 01 05 O Kompozitní obaly 11.1.0 

15 01 06 O Směsné obaly 11.1.0 

15 01 07 O Skleněné obaly 11.1.0 

15 01 09 O Textilní obaly 11.1.0 

15 01 10  N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

11.1.0 

15 01 11  N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. 
azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

11.1.0 

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

11.1.0 

15 02 03  O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

11.1.0 

16 01 03  O Pneumatiky 11.1.0 

16 01 07  N Olejové filtry 11.1.0 

16 01 13   N Brzdové kapaliny 11.1.0 

16 01 14   N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 11.1.0 

16 01 15 O Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 11.1.0 
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Katalogové 
číslo 

Kategorie Název odpadu Činnost 

16 01 17 O Železné kovy 11.1.0 

16 01 18 O Neželezné kovy 11.1.0 

16 06 01  N Olověné akumulátory 11.1.0 

16 06 02  N Nikl–kadmiové baterie a akumulátory 11.1.0 

16 06 04  O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) 11.1.0 

16 06 05  O Jiné baterie a akumulátory 11.1.0 

16 06 05 01 O Baterie obsahující lithium 11.1.0 

17 01 01  O Beton 11.1.0 

17 01 02  O Cihly 11.1.0 

17 01 03  O Tašky a keramické výrobky 11.1.0 

17 01 07  O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

11.1.0 

17 02 01  O Dřevo 11.1.0 

17 02 02  O Sklo 11.1.0 

17 02 03  O Plasty 11.1.0 

17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné  

11.1.0 

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 11.1.0 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 11.1.0 

17 04 01  O Měď, bronz, mosaz 11.1.0 

17 04 02  O Hliník 11.1.0 

17 04 03  O Olovo 11.1.0 

17 04 04  O Zinek 11.1.0 

17 04 05  O Železo a ocel 11.1.0 

17 04 06  O Cín 11.1.0 

17 04 07  O Směsné kovy 11.1.0 

17 04 11  O Kabely neuvedené pod 17 04 10 11.1.0 

17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 11.1.0 

17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

11.1.0 

17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 11.1.0 

17 06 05  N Stavební materiály obsahující azbest 11.1.0 

17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky  

11.1.0 

17 09 04  O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

11.1.0 

19 12 01  O Papír a lepenka 11.1.0 

19 12 04 O Plasty a kaučuk 11.1.0 

20 01 01  O Papír a lepenka 11.1.0 

  3.3.0 

20 01 01 01 O Kompozitní a nápojové kartony 11.1.0 

20 01 02  O Sklo 11.1.0 

20 01 08  O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 11.1.0 



 

 

P R O V O Z N Í  Ř Á D  

ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A ÚRAVĚ ODPADŮ 
 SBĚRNÝ DVŮR 

 

 2022 
Počet 
stran 
10/34 

 

 

Katalogové 
číslo 

Kategorie Název odpadu Činnost 

20 01 08 01  O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného 
původu 

11.1.0 

20 01 10  O Oděvy 11.1.0 

20 01 11  O Textilní materiály 11.1.0 

20 01 13  N Rozpouštědla 11.1.0 

20 01 14  N Kyseliny 11.1.0 

20 01 15  N Zásady 11.1.0 

20 01 17  N Fotochemikálie 11.1.0 

20 01 19  N Pesticidy 11.1.0 

20 01 21   N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   11.1.0 

20 01 25  O Jedlý olej a tuk 11.1.0 

20 01 26  N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 11.1.0 

20 01 27  N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezp. 
látky 

11.1.0 

20 01 28  O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č.20 
01 27 

11.1.0 

20 01 29   N Detergenty obsahující nebezpečné látky 11.1.0 

20 01 37   N Dřevo obsahující nebezpečné látky 11.1.0 

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

20 01 39  O Plasty 11.1.0 

  3.3.0 

20 01 40  O Kovy 11.1.0 

20 01 40 01 O Měď, bronz, mosaz 11.1.0 

20 01 40 02 O Hliník 11.1.0 

20 01 40 03 O Olovo 11.1.0 

20 01 40 04 O Zinek 11.1.0 

20 01 40 05 O Železo a ocel 11.1.0 

20 01 40 06 O Cín 11.1.0 

20 01 41  O Odpady z čištění komínů 11.1.0 

20 02 01  O Biologicky rozložitelný odpad 11.1.0 

20 02 02  O Zemina a kameny 11.1.0 

20 02 03  O Jiný biologicky nerozložitelný odpad 11.1.0 

20 03 01  O Směsný komunální odpad 11.1.0 

20 03 01 01 O Odděleně soustřeďovaný popel z domácností 11.1.0 

20 03 02  O Odpady z tržišť 11.1.0 

20 03 03  O Uliční smetky 11.1.0 

20 03 07  O Objemný odpad 11.1.0 

  3.4.0 

20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené 11.1.0 
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2.4.  Účel zařízení 
 
Zařízení „Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí“ je určeno ke sběru a úpravě odpadů vznikajících na 
území města Ústí nad Orlicí způsoby uvedenými v bodech 2.1. a 2.2, k oddělenému 
soustřeďování výše uvedených odpadů a k zajištění jejich předání k dalšímu materiálovému 
nebo energetickému využití či odstranění (pokud odpad nelze nijak využít) oprávněným 
osobám. Primárně je určen pro přebírání odpadů od obyvatel města a v nepatrné míře i pro 
odpady pocházející z vlastní činnosti společnosti TEPVOS, spol. s r.o.  

Sběrný dvůr je součástí systému odpadového hospodářství města Ústí nad Orlicí. 

Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty, kteří produkují odpad podobný 
komunálnímu odpadu, mohou na sběrný dvůr ukládat odpady jen na základě samostatné 
smlouvy uzavřené s městem Ústí nad Orlicí. Na základě této smlouvy mohou poté za úplatu 
využívat systém zavedený městem Ústí nad Orlicí pro nakládání s komunálním odpadem 
v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Orlicí o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství n území města Ústí nad Orlicí. 

 
 

2.5.  Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností 
 
Sběrný dvůr plní úlohu místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností pro následující 
kolektivní systémy:  
 

Název kolektivního 
systému 

Druh zpětně odebíraných výrobků 

 s ukončenou životností 

ASEKOL a.s. elektrozařízení  

ECOBAT s.r.o. baterie a akumulátory 

EKOLAMP s.r.o. elektrozařízení  

ELEKTROWIN a.s. elektrozařízení 

GREEN Logistics CZ s.r.o pneumatiky, baterie a akumulátory 

REMA Systém, a.s. elektrozařízení, baterie a akumulátory 

 

 
 
2.6.  Vymezení dalších věcí a materiálů vstupujících do zařízení, ale nejedná se 

o odpady 
 
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat: 

 

• Tonery do tiskáren – sběr použitých tonerů do tiskáren skrze ekologicko – charitativně 
zaměřený projekt SBÍREJ-TONER.CZ organizovaný občanským sdružením AKTIPO. 

 

• Textilní materiál – sběr použitého textilu k humanitárním účelům organizovaný 
sociálním družstvem Diakonie Broumov. 

 

• Re - Use Centrum – je zde možné odevzdat vybrané předměty z domácností 
k opětovnému využití. 
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3. STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 
 
 

3.1. Popis technického a technologického vybavení 
 

Zařízení je vybaveno speciálními nádobami (kontejnery) na jednotlivé druhy odpadů. 
Nádoby jsou umístěny na zpevněné ploše.  
V objektu SO-02 se nachází místo pro shromažďování nebezpečného odpadu a místo pro 
shromažďování zpětného odběru. Objekt SO- 01 zahrnuje velín, zázemí pro obsluhu a Re-
Use Centrum. Oba objekty byly navrženy pro výše uvedený způsob užívání – jedná se o 
jednopodlažní zděné budovy, s nepropustnými betonovými podlahami a uzamykatelnými 
kovovými vraty.  
Na vjezdu a výjezdu ze sběrného dvora je umístěna mostová elektronická váha.  
V hale „Švach“, která se nachází mimo areál sběrného dvora, je umístěn kontinuální lis 
GTG-Presse H 2 Kontinuo, který je určen k lisování kartonových obalů. Umístění lisu 
v rámci zařízení je zobrazeno v Příloze č.4. 
Část prostoru sběrného dvora je vyhrazena pro stanoviště města Ústí nad Orlicí na 
odděleně soustřeďovaný komunálního odpadu a to plastu (8 sběrných nádob) a skla (3 
sběrné nádoby). 
  
 

3.1.1. Shromažďovací prostředky 
 

V areálu sběrného dvora a objektech SO-01 a SO-02 jsou použity shromažďovací 
prostředky, které jsou svým materiálovým a konstrukčním provedením vhodné pro 
dané typy soustřeďovaných odpadů a splňují níže uvedené požadavky: 

• Odlišují se popisem, popř. barevností od skladovacích prostředků nepoužívaných 
pro soustřeďování odpadů.  

• Jsou odolné proti působení v nich soustřeďovaných odpadů. 

• Odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, 
odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí 
nebo životní prostředí.  

• Svým provedením umožňují bezpečnou obsluhu, čištění a očistu po vyprázdnění. 

• Shromažďovací prostředky pro komunální odpad odpovídají příslušným 
technickým normám. 

 

 

3.1.2. Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů 
 

Shromažďovací prostředky nebezpečného odpadu mají odolnost proti chemickým 
vlivům odpadů, pro které jsou určeny a jsou označeny dle přílohy č. 20 vyhl. č. 
273/2021 Sb. 

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo 
shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich jsou umístěny 
identifikační listy shromažďovaného odpadu. 

Pro shromažďování odpadu s obsahem azbestu je vyčleněn samostatný uzavíratelný 
velkoobjemový kontejner a tím je zabezpečena ochrana okolí před druhotnou 
prašností.  
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3.1.3. Seznam sběrných nádob, kterými je SD vybaven 
 
 

Typ shromažďovacího 
prostředku 

Odpad Ks 

Velkoobjemové kontejnery 
typ ABROLL 

Komunální, stavební, izolační materiály, 
stavební mat. obsahující azbest, pneumatiky  

13 

Velkoobjemové kontejnery 
AVIA typ „KLEC“ 

Papír, pytlový sběr 2 

Velkoobjemové kontejnery 
AVIA typ „DOMEČEK“ 

Lepenka, pytlový sběr 2 

Velkoobjemové kontejnery 
AVIA typ „DOMEČEK“ 

Malá mobilní sběrna na NO 1 

IBC kontejnery  Nebezpečné odpady, jedlý olej a tuk 7 

Plastový sud s víkem NO – čistící tkaniny, filtrační materiál 3 

Plastový box  NO- akumulátory, filtry, barevné kovy, kabely 8 

Plastová popelnice nepoužitelná léčiva 1 

Zvonový kontejner sklo 1 

Plastový kontejner 1100l plast 8 

Zpětný odběr 

Velkoobjemové kontejnery 
WINTEJNERY typ ABROLL 

Lednice, malé a velké spotřebiče 2 

Klecový kontejner (MINIWIN) Malé spotřebiče 4 

Kovový kontejner CZ2 Kompaktní, kruhové zářivky, výbojky, LED 1 

Kovový kontejner CZ1 Zářivkové trubice 1 

Integra box Zpětný odběr baterií a akumulátorů 1 

Velkoobjemové kontejnery 
typ ABROLL 

Zpětný odběr pneumatik 10 

 

Malá mobilní sběrna je vybavena skladovacími obaly - nádoby na odpady kategorie 
„nebezpečný odpad“ s UN kódem: kovové sudy s uzávěrem; plastové sudy s víkem a 
uzávěrem; plastové kanystry; klinik boxy; kovové kanystry; plastová nádrž na přepravu 
kapalných nebezpečných látek; silnostěnné plastové pytle jako výstelka sudů - vždy v 
závislosti na druzích odpadů. 

 
 

3.1.4. Manipulační prostředky 
 
Pro manipulaci s odpady je zejména využíváno: 
 

• ruční vozík "rudl" 

• vysokozdvižný vozík DESTA 

• bagr Komatsu WB 93 R-2 

• čelní nakladač MeCALAC 9MWR  

• nosič výměnných kontejnerů Avia 75N 

• nosič výměnných kontejnerů Tatra T815 

• nosič výměnných kontejnerů Scania N321 
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3.2.  Zařízení určené pro přejímku odpadů  
 
Na vjezdu i výjezdu ze sběrného dvora je umístěna zapuštěná mostní váha MAV 8x3m/30t 
s digitálními tenzometrickými snímači a elektronickou vyhodnocovací jednotkou 
SENSOCAR. Mostní váhy jsou doplněny příjezdovým a odjezdovým identifikačním 
sloupkem a závorovým systémem se světelnou signalizací.  
Data z vážního systému jsou automaticky evidována v programu ENVITA. 
Do sběrného dvora je z důvodu omezených parametrů vážního systému zakázán vjezd 
vozidlům nebo jízdní soupravám delším než 8 metrů a těžších než 15 tun.   

 

3.3.  Situační nákres provozovny  
 

Situační nákres provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických pro 
provozní zařízení je uveden v příloze č. 4. 
 
 
 

4. TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
 
4.1. Technologie – kontinuální lis 

 
Vytříděný odpad – obalový kartón je vynášen dopravníkem do kontinuálního lisu ke slisování 
za účelem efektivnější přepravy do zpracovatelského zařízení.  
 

4.2. Povinnosti obsluhy zařízení 
 

Zařízení obsluhují zpravidla 1-2 pracovníci, kteří jsou poučeni a proškoleni pro případ 
poskytnutí první pomoci, vzniku požáru, v oblasti bezpečnosti práce a používání osobních 
ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Školení je prováděno minimálně 1x za 2 roky, 
školitelem je specialista pro oblast BOZP a PO. 
 
Obsluha musí důkladně znát celá zařízení z hlediska obsluhy a údržby a je povinna 
důsledně plnit povinnosti vyplývající z tohoto Provozního řádu. Musí dodržovat pracovní 
směrnice, předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
 
Povinností pracovníků v zařízení je zejména: 

• převzít do zařízení pouze odpad uvedený v bodě 2.3, 

• odpady ukládat podle druhů do příslušných shromažďovacích prostředků, 

• dbát na správné označení shromažďovacích prostředků,  

• důsledně pečovat o zamezení úniku odpadů do horninového prostředí a povrchových 
vod nebo podzemních vod preventivními kontrolami a pravidelnou kontrolou stavu 
shromažďovacích prostředků a celého zařízení,  

• provádět přejímku odpadů v rozsahu stanoveném čl. 4.2, 

• řádně vést provozní deník (dle čl. 4.3),  

• provádět obsluhu, běžnou údržbu a úklid v areálu sběrného dvora, 

• dbát na to, aby se v prostoru areálu sběrného dvora nezdržovaly nepovolané osoby, 

• používat předepsané ochranné pomůcky,  

• s nebezpečnými chemickými látkami (zejména žíravinami) manipulovat pouze 
v přítomnosti další osoby a vždy používat ochranné brýle nebo obličejový štít, 
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gumovou zástěru a gumové rukavice, případně respirátor. Rovněž je zakázáno tyto 
odpady přenášet v náručí, 

• při havárii ohrožující jakost horninového prostředí, popř. podzemních či povrchových 
vod, resp. při úniku nebezpečných látek, kontaktovat „odpovědnou osobu“, 

• kontrolovat vybavení SD, případné závady hlásit „odpovědné osobě“. 

 

4.3.  Přejímka odpadu  
 
Do sběrného dvora jsou přijímány:  
- odpady z vlastní produkce provozoven provozovatele, 
- odpady produkované městem Ústí nad Orlicí a jeho občany, 
- odpady od podnikajících fyzických osob a podnikatelských subjektů, jen na základě 

samostatné smlouvy uzavřené s městem Ústí nad Orlicí. 

Výrobků s ukončenou životností, na které se vztahuje zpětný odběr, může ve sběrném 
dvoře bezplatně odevzdat občan i podnikající osoba bez ohledu na jeho bydliště či sídlo.  

Vjezd do sběrného dvora je umožněn pouze na základě platné městské karty (MK), která je 
vedena na konkrétno občana, podnikající fyzickou osobu nebo podnikatelský subjekt. Po 
přiložení MK ke čtečce, systém načte jedinečné UID (identifikační číslo) MK a postoupí jej k 
zpracování obslužnému SW sběrného dvora, který porovná kartu se svou interní databází 
platných MK. Je-li MK ověřena, provede se zvážení a poté je vozidlo vpuštěno do areálu 
SD. Váha na příjezdu i odjezdu je SW zaznamenána a přiřazena k příslušné MK.  
 
Osoby přivážející do sběrného dvora odpad jsou povinni se řídit pokyny zaměstnanců 
provozovatele. Každá přejímka odpadu je prováděna vyškolenou obsluhou, která provede 
vizuální kontrolu a případně i namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s 
informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu. Dodavatel odpadu je povinen na požádání 
prokázat obsluze svou totožnost a také poskytnout potřebné informace o předávaném 
odpadu jako je druh odpadu, jeho nebezpečné vlastnosti nebo další údaje o vlastnostech 
odpadu nezbytné pro jeho správné zařazení a také pro zjištění, zda je možné v zařízení 
s odpadem nakládat. V případě, že zařízení není k převzetí daného druhu nebo kategorie 
odpadu oprávněno, obsluha odmítne jeho převzetí.  
 

• Stavební odpad je přijímán pouze za poplatek a v omezeném množství.  

• Stavební materiál obsahující azbest je přijímán pouze zabalený tak, aby během 
jeho skladování a manipulace nemohlo dojít k uvolnění nebezpečného množství 
vdechovatelných azbestových vláken (např. v igelitových pytlích či jiných 
neprodyšných obalech). Volně ložený nebude do sběrného dvora přijat. Tento odpad 
bude přijímán za poplatek a v max. množství 50 kg. 

• Pneumatiky budou v případě naplnění kapacity kolektivního systému přijímány 
pouze v množství 5 kusů na osobu a rok.  

• Za přijaté kovové odpady nebude poskytována úplata. 

• Odpady, které mají povahu strojního zařízení, obecně prospěšná zařízení, 
umělecká díla nebo pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části budou do 
zřízení přijímána pouze bezúplatně. Obsluha je u těchto odpadů povinna zaznamenat 
kromě údajů o předávající osobě také stručný popis těchto předmětů umožňující 
dodatečnou identifikaci a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších 
symbolů, které se nacházejí na těchto předmětech. Tyto odpady nesmí provozovatel 
zařízení po dobu 48 hodin od jejich převzetí rozebírat, jinak pozměňovat nebo 
předávat dalším osobám. 
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Po splnění výše uvedených požadavků je dle pokynů obsluhy odpad vytříděn podle 
jednotlivých druhů odpadu do příslušných sběrných nádob. Přitom je kladen důraz 
na vytřídění recyklovatelných a nebezpečných složek. Přijímané odpady komunálního 
charakteru, zejména 20 03 07 – objemný odpad je před předáním k využití nebo odstranění 
oprávněným osobám ještě ručně dotřiďován za účelem vytřídění využitelných složek.  
  

4.4.  Provozní deník  
 
Provozní deník bude veden pokaždé při provozu sběrného dvora minimálně v následujícím 
rozsahu: 

• datum a jméno obsluhy, 

• údaje o odpadech, které mají povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného 
zařízení, uměleckého díla nebo pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich 
částí.  

• záznam o nepřijetí odpadu do zařízení (název, katalogové číslo a množství odpadu, 
původce odpadu, případně číslo MK, důvod nepřijetí odpadu do zařízení), 

• záznam o zvláštních událostech a poruchách např. úrazu, havárii nebo závadě, 
včetně jejich příčin a nápravných opatření, 

• záznam o školení pracovníků, 

• záznam o kontrole. 
 
Množství odpadů přijatých do zařízení je evidováno elektronicky v programu ENVITA. 
Odpovědnost za vedení provozního deníku má obsluha zařízení. Ta zodpovídá za vedení 
jednotlivých záznamů a přehled údajů, které budou zaznamenávány. Vzor listů Provozního 
deníku je přílohou č. 1 „Provozního řádu“. 
 
 

4.5.  Nakládání s odpadem - způsob značení, balení a umísťování odpadů v 
zařízení 

 
Ostatní odpady  

Sběrné prostředky jsou označeny štítkem, na kterém je uvedený název odpadu a jeho 
katalogové číslo. 

 
Nebezpečné odpady  

Prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů jsou označeny písemně názvem 
odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem 
"nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost dle 
přílohy č. 20 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.  

Místa nakládání s nebezpečným odpadem jsou vybavena identifikační list nebezpečného 
odpadu, který je zpracovaný dle přílohy č. 21 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

Obsluha nebezpečné odpady převezme a uloží do určených prostředků. 
Odpady obsahující azbest jsou přijímán zabalené tak, aby během jejich skladování a 
manipulace nemohlo dojít k uvolnění azbestových vláken (např. v igelitových pytlích či 
jiných neprodyšných obalech). 
 

Odpady jsou podle svých vlastností shromažďovány ve vhodných shromažďovacích 
prostředcích nebo dovolí-li to povaha odpadu i na volné ploše (jedná se hlavně o odpady, 
které jsou určeny k dalšímu dotřídění).     
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5. MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

 
 

Provozováním sběrného dvora a malé mobilní sběrny nedochází k úniku emisí znečišťujících 
ovzduší nebo vody, ani k nadměrnému hluku do okolního prostředí. Žádný dotčený orgán 
státní správy nenařídil monitorování provozu těchto zařízení.  
 
Obsluha je povinna v rámci provádění monitoringu zařízení průběžně kontrolovat:  

• technický stav jednotlivých shromažďovacích prostředků na odpady (zejména 
těsnost, známky koroze, uzavíratelnost, označení apod.), 

• technický stav podlahy objektu SO-02, 
• plochy, kde je nakládáno s odpadem, 
• zda při manipulaci s přijatými odpady nedochází k nadměrné prašnosti, 
• naplněnost shromažďovacích prostředků a stav jejich okolí. V případě zjištění 

vysypání odpadu mimo tyto prostředky, nebo při zjištění jiného úniku, bude prostor 
neprodleně uklizen, popř. asanován za použití sorbentů. 

 
V případě zjištění jakýchkoli nedostatků je obsluha povinna informovat „odpovědnou osobu“ 
a případně postupovat dle aktuálního Havarijního plánu.  
 
 
 

6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ  
 
 
Na činnosti zařízení se podílí cca 5 pracovníků společnosti Tepvos, dle momentální situace. 
 

• Přímou obsluhu sběrného dvora a malé mobilní sběrny zpravidla zajišťují 1 - 2 
pracovníci, kteří pracují buď v areálu sběrného dvora, nebo provádí sběr pomocí 
malé mobilní sběrny. Obsluha dodržuje povinnosti dle článku 4.1 tohoto provozního 
řádu. 

• Odvoz odpadů zajišťují 1 – 2 pracovníci - řidiči dle aktuální potřeby a pokynů osoby 
odpovědné za provoz sběrného dvora. 

• Osoba odpovědná za provoz sběrného dvora: 
o zpracovává evidenci odpadů, 
o zpracovává potřebné statistiky a hlášení,  
o řídí provoz zařízení dle tohoto provozního řádu,  
o koordinuje a objednává odvoz odpadů,  
o provádí některá školení obsluhy. 

   
Pracovníci sběrného dvora jsou pravidelně školeni: 

• z tohoto provozního řádu, 
• ze zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích předpisů – pouze 

odpovědná osoba, 
• z Havarijního plánu a Požárního řádu, 
• z bezpečnosti práce a používání OOPP, 
• z práce z nebezpečnými látkami, 
• z předpisu ADR – pouze odpovědná osoba. 
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA: 
 

 1. 10. – 31. 3.  1. 4. – 30. 9. 

Pondělí 14:00 – 17:00 14:00 – 18:00 

Úterý 10:00 – 17:00 10:00 – 18:00 

Středa 14:00 – 17:00 14:00 – 18:00 

Čtvrtek 14:00 – 17:00 14:00 – 18:00 

Pátek 10:00 – 17:00 10:00 – 18:00 

Sobota 
1.10. – 30.11.  

  1.12. – 31.3. 
8:00 – 17:00 
8:00 – 12:00 

1.4. – 30.6. 
1.7. – 31.8.  

 1.9. – 30.9.  

8:00 – 18:00 
8:00 – 12:00 
8:00 – 18:00 

 
Případné další rozšíření provozní doby bude stanoveno dle potřeb a požadavků města. 
Mimo provozní dobu je areál sběrného dvora pro veřejnost uzavřen. 
 
 
 

7. VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ 
 
 

7.1. Evidence odpadů 
 

Evidence odpadů přijatých do zařízení, předaných ze zařízení nebo vyprodukovaných v 
zařízení je vedena v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Za správné vedení evidence zodpovídá „odpovědná 
osoba“.  

Evidence je součástí celopodnikové evidence odpadů, která je vedena v elektronické 
podobě a je uchovávána po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence. 

Součástí průběžné evidence jsou: údaje o původci odpadu, druhu a kategorii odpadu, 
údaje o množství odpadu, způsobech nakládání s odpady, identifikační údaje oprávněných 
osob, kterým jsou odpady předávány. Průběžná evidence obsahuje datum a číslo zápisu 
do evidence, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. 

V rámci vedení průběžné evidence odpadů se provede záznam: 

• při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu, 

• při každém předání nebo převzetí odpadu, 

• při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu, 

• vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů k 31. prosinci. 

 

Evidence odpadů a dokumenty dokladující kvalitu odpadů jsou archivovány 5 let. 

Zpětně odebrané výrobky s ukončenou životností nejsou odpadem a nevede se o něm 
evidence. 
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7.2. Ohlašování odpadů 
 

Provozovatel sběrného dvora zasílá hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za 
uplynulý kalendářní rok (dále jen hlášení) podle přílohy č. 4 bodu 12 zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech. Hlášení je povinen zaslat do 28. února následujícího roku. Hlášení se 
zasílají elektronicky v platném přenosovém standardu dat o odpadech, prostřednictvím 
ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí.  

Přepravu nebezpečných odpadů ohlašuje odesílatel v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech. Každou přepravu nebezpečných odpadů ohlašuje samostatně 
před jejím zahájením prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů 
(SEPNO). 

 
 

 

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

 
Do zařízení mohou být přijaty pouze odpady specifikované v bodě. 2.3. Přehled druhů 
odpadů přijímaných do zařízení. 
 
Přijímané odpady musí splňovat požadavky a podmínky pro přijetí opadů uvedené v tomto 
provozním řádu zařízení ke sběru a úpravě odpadů. 
 

8.1. Opatření k minimalizaci negativních vlivů zařízení 

 
Provoz a technologické postupy musí být organizovány tak, aby nedocházelo k ohrožování 
životního prostředí, zdraví lidí nebo k havarijním stavům. 
 
Provozovatel je povinen zajistit: 
S odpady musí být nakládáno tak, jak to vyžaduje zákon o odpadech včetně všech jeho 
prováděcích předpisů. 
Musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. 
Musí být prováděno pravidelné přeškolování zaměstnanců zařízení a to v oblasti 
odpadového hospodářství, bezpečnosti práce, požárních předpisů se zaměřením na 
prevenci havarijních situací. 
 
Vlivem mimořádných okolností (klimatických, samovznícení, úniku nebezpečných látek, 
úrazů, atd.) nastávají mimořádné situace. O všech těchto situacích se provádí zápis do 
provozního deníku a budou vyrozuměny příslušné orgány veřejné správy a instituce a budou 
provedena nápravná opatření směřující k ochraně zdraví a života pracovníků a odstranění 
škod na životním prostředí. 
 
Za předpokladu dodržování všech předpisů souvisejících s provozem zařízení je riziko 
havárie při nakládání s odpady minimální.    
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8.2. Opatření k minimalizaci negativních vlivů zařízení 

 
Provoz a technologické postupy musí být organizovány tak, aby nedocházelo k ohrožování 
životního prostředí, zdraví lidí nebo k havarijním stavům. 
 
Provozovatel je povinen zajistit: 
S odpady musí být nakládáno tak, jak to vyžaduje zákon o odpadech včetně všech jeho 
prováděcích předpisů. 
Musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. 
Musí být prováděno pravidelné přeškolování zaměstnanců zařízení a to v oblasti 
odpadového hospodářství, bezpečnosti práce, požárních předpisů se zaměřením na 
prevenci havarijních situací. 
 
Vlivem mimořádných okolností (klimatických, samovznícení, úniku nebezpečných látek, 
úrazů, atd.) nastávají mimořádné situace. O všech těchto situacích se provádí zápis do 
provozního deníku a budou vyrozuměny příslušné orgány veřejné správy a instituce a budou 
provedena nápravná opatření směřující k ochraně zdraví a života pracovníků a odstranění 
škod na životním prostředí. 
 
Za předpokladu dodržování všech předpisů souvisejících s provozem zařízení je riziko 
havárie při nakládání s odpady minimální.    
 
 

8.3.  Způsob ochrany horninového prostředí 
 
Zvláštní ochrana horninového prostředí se u odpadů kategorie „O“ nepředpokládá. Odpady 
jsou shromažďovány v nádobách, které jsou odolné proti působení v nich soustřeďovaných 
odpadů.  

Nebezpečné odpady jsou uloženy v nádobách určených k soustřeďování nebezpečného 
odpadu, které mají odolnost proti chemickým vlivům odpadů. Většina nebezpečných odpadů 
je umístěna v zastřešeném uzamykatelném objektu SO-02, který je za tímto účelem vybaven 
nepropustnou podlahou. Pro znemožnění úniku nebezpečných látek do okolního prostředí je 
zapotřebí provádět pravidelné kontroly technického stavu malé mobilní sběrny, záchytných 
van a podlahy místa pro shromažďování nebezpečných odpadů. 

Odvod dešťové vody z celé plochy sběrného dvora je sveden kanalizačním potrubím přes 
LAPOL do toku Tiché Orlice. 

 
8.4. Opatření pro případ havárie 

 
8.4.1.  Požár 

 
Pro případ požáru jsou sběrný dvůr i malá mobilní sběrna vybaveny hasicími přístroji.   
 
Je vypracován požární řád, který je přístupný všem zaměstnancům (SO-01, kancelář 
KS).  Požární řád obsahuje informace o nebezpečí požáru na pracovišti a příkazy o 
způsobu ochrany a o činnosti v případě požáru. 
 
Postup při likvidaci: 

• vypnout veškerá elektrická (popř. motorová) zařízení  

• odstranit hořlavé materiály z blízkosti lokalizace havárie    
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• pokud není možno požár uhasit vlastními silami, přivolat hasiče tel.: 150 

• neprodleně havárii ohlásit příslušným úřadům  
 
 

8.4.2. Únik nebezpečných látek 
 

Pro případ úniku nebezpečných látek jsou sběrný dvůr i malá mobilní sběrna 
vybaveny havarijní sadou RP 3. Dále jsou pro likvidace havárie k dispozici:  

• lopaty, košťata a jiné úklidové prostředky, 

• sorpční drť,  

• prázdné nepropustné nádoby na zachycení uniku olejů, ropných látek a jiných 
kapalin vyskytujících se v provozovně, 

• ochranná celoobličejová maska 
 
Postup při likvidaci: dle platného Havarijního plánu 

 

Po ukončení zásahu bude vždy proveden záznam do Provozního deníku a sepsán Záznam 
o havárii (příloha č. 2 „Provozního řádu“), která obsahuje:  

• místo úniku 

• čas, kdy byl únik zpozorován a kdy vznikl 

• kdo únik zpozoroval a komu byl hlášen 

• příčina havarijního úniku 

• druh a množství odpadu, který způsobil havárii 

• název provozovatele nebo uživatele zařízení, ze kterého závadná látka unikla 

• název odesílatele a přepravce uniklé látky 

• rozsah znečištění (půdy, zařízení, vody), zakreslení, fotografie apod. 

• popis a rozsah škod 

• záznam o prvním zásahu 

• průběh havárie a provedená opatření 

• asanace zasaženého území. 
 

8.5.  Opatření pro ukončení provozu zařízení 
 
Po ukončení provozu zařízení bude prostor zařízení vyklizen (odvezeny odpady, nádoby a 
kontejnery) a případné úkapy budou asanovány. 

 
 
9. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ 
 
 
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady se řídí 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. 
 
Obsluha je povinna dbát zvýšené opatrnosti, hájit zájmy ochrany životního prostředí a zdraví 
lidí - zejména výběrem vhodných zabezpečených míst k manipulaci s odpady. 
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Pracovníci jsou povinni používat při práci ochranné osobní pracovní pomůcky – pracovní 
oděv, pracovní obuv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranná maska CM-6, gumové 
rukavice, gumová zástěra, manipulační prostředky.  
 
Při manipulaci s odpady je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, je zakázáno jíst, pít a 
kouřit.  
 
Provozovatel zajišťuje podmínky ochrany zaměstnanců. Všichni pracovníci podléhají 
povinnosti vstupních a periodických zdravotních prohlídek a je pro ně zajištěna závodní 
preventivní péče smluvním lékařem. Sociální zařízení pro pracovníky je zajištěno v objektu 
SO-01 a v šatnách komunálních služeb. Současně mají zaměstnanci dostatečné množství 
pitné vody pro zajištění jak pitného režimu, tak i pro poskytnutí první pomoci. V objektu SO-
01 se nachází veřejný vodovod a v objektu SO-02 a mobilní sběrně je obsluze k dispozici 
balená neperlivá pitná voda 
 

Pro případ úrazu je v objektu SO-01 a v kancelář úseku komunálních služeb umístěna 
lékárnička. 
 
 

9.1.  Zásady první pomoci 
 

9.1.1. Všeobecné zásady 
 
1) Vyčnívající tělesa zásadně z rány nevytahujeme. Definitivní ošetření poskytne 

lékař. 
2) Při silném krvácení užij tlakový obvaz. Pokud je krvácení stále silné po přiložení 

druhé a případně i třetí vrstvy tlakového obvazu, použij škrtidlo. 
3) Při popálení a poleptání na povrchu těla nestrháváme lpící části oděvu, zajistíme 

podávání tekutin. 
4) Zlomeniny provází kromě otoku a bolesti viditelná deformace. Při poranění páteře 

mohou ochrnout dolní nebo i horní končetiny. Zlomeniny stehna, pánve a dalších 
velkých kostí jsou provázeny velkým vnitřním krvácením a velkým šokem. Pokud 
to situace dovolí je třeba: 
a) zastavit krvácení 
b) zafixovat zlomeniny a přivolat lékařskou pomoc 
c) učinit protišoková opatření 

5) Poranění el. proudem způsobuje popáleniny, zástavu dýchání a srdečního rytmu 
nebo obojí současně. Je třeba neprodleně zajistit obnovení funkcí: 
a) je-li hmatatelný srdeční puls – umělé dýchání 
b) není-li hmatatelný srdeční puls – umělé dýchání spojené s masáží srdce 
Tento postup provádíme, dokud nedojde k obnovení funkcí nebo do doby 
než odbornou péči přebere lékař! 

 
 

9.1.2. Výkony zachraňující život 
 

Pro postiženého jsou zejména nebezpečné 3 neodkladné stavy, které bezprostředně 
ohrožují jeho vitální funkce: 

• Zástava dýchání anebo zástava oběhu 

• Prudké krvácení (tepenné) 

• Stav bezvědomí, který může způsobit nedostatečnou průchodnost dýchacích 
cest, nebo zástavu dýchání 
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Resuscitace (oživování): 

• Zajištění průchodností dýchacích cest 

• Umělé dýchání z úst do úst 

• Nepřímá srdeční masáž 
 
 
 

9.1.3. První pomoc při popáleninách 
 

Závažnost popálení je dána rozsahem a hloubkou. Větší popáleniny jsou 
doprovázeny šokem. Základním úkonem první pomoci je CHLAZENÍ popálených 
ploch. To provádíme IHNED, studenou vodou nebo ledujeme. 

 
 

9.1.4. První pomoc při otravě oxidem uhelnatým 

Jedovatou součástí zplodin nedokonalého spálení hořlavých látek a svítiplynu je oxid 
uhelnatý. Je to plynná látka i výbušná a hořlavá, způsobující v závislosti 
na koncentraci a době vdechování buď pomalou, nebo rychlou otravu lidského 
organizmu jako následek několikanásobně rychlejšího slučování krevního barviva 
s oxidem uhelnatým než s kyslíkem. 

 
Příznaky od tlaku v čele a slabé bolesti hlavy, přes silné bolesti hlavy a závratě, 
zvracení po zrychlení tepu, dechu, křeče, v krajním případě až smrt. 
Postiženého je nutno rychle dopravit mimo zamořený prostor na čerstvý vzduch. 
Zajistit větrání zamořeného prostoru. Přivolat lékařskou službu. Postiženého uložit, 
podložit hlavu, uvolnit oděv a přikrýt. 

 
 

9.1.5. První pomoc při přidušení zemním plynem 
 

Zemní plyn není toxický, při jeho vdechování hrozí vytěsnění kyslíku. Postiženou 
osobu je nutno okamžitě odnést ze zamořeného prostředí, které musí být intenzivně 
větráno, případně zastaven přívod plynu. Postiženému se provádí umělé dýchání. 

 
 

9.1.6. První pomoc při poranění elektrickým proudem 
 

Mimo popálenin dochází podle intenzity účinku elektrického proudu k celkovému 
postižení. 

• U zařízení nízkého napětí – vypnout proud, odsunout vodič nevodivým 
předmětem min. 30 cm nebo vodič přerušit. Nutno stát na izolantu. 

• U zařízení vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí – odpojit zařízení od 
napětí, nepřibližovat se před odpojením k postiženému. Nutno počítat s větší 
přeskokovou vzdáleností podle velikosti napětí. Dále se postupuje jako v předešlém 
bodě. 

• Ostatní rizika – hrozí-li pád postiženého (křeče svalstva), musí se před 
přerušením proudu zabezpečit podepřením, podvázáním, zachycením do plachty atd. 
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9.1.7. První pomoc při šokovém stavu 
 

Je to celkový závažný stav, který může provázet některá těžká poranění (rozsáhlé 
popáleniny, těžké úrazy elektrickým proudem, tepenné krvácení s větší ztrátou krve, 
víceranná poranění) nebo náhle vzniklá onemocnění (infarkt myokardu, náhlé příhody 
břišní). 
 
Celkové změny typické pro šokový stav vycházejí z poruchy cirkulace krve. 
Na postiženém je nápadná bledost pokožky, zrychlené dýchání a tep, ospalost, 
apatie a bezvědomí. Závažným faktorem ovlivňující šok je bolest. 
Při první pomoci u šoku postiženého v bezvědomí okamžitě zajistíme základní životní 
funkce kardiopulmonální resuscitací a odstraníme zjevnou příčinu působící šok, tj. 
stavíme krvácení, tlumíme bolest, znehybňujeme poraněné končetiny apod. 
Mezi základní protišoková opatření patří: Ticho, Teplo (přikrývka), Tišení bolesti 
(obklad), Transport k lékařskému ošetření. 

 
 

9.1.8. První pomoc při bezvědomí 
 

Při hlubokém bezvědomí obsluha nereaguje na žádné podněty ani na bolestivé 
štípnutí. Není možné navázat souvislou spolupráci s postiženým. Zjistíme-li poruchu 
dýchání, zajistíme ihned dýchání z plic do plic. Po zlepšení uložíme do stabilizované 
polohy na boku. Při dostatečném spontánním dýchání provedeme orientační 
vyšetření ke zjištění příčiny poruchy zdraví. V létě postiženého uložíme do stínu, při 
chladném počasí chráníme před prochladnutím. 

 
 

9.1.9. První pomoc při úrazu chemickými látkami a přípravky 
 

Obsluha pracuje s nebezpečnými látkami, které ukládá v místě pro shromažďování 
nebezpečných odpadů. Zásady první pomoci pro případy potřísnění, poleptání, požití 
či nadýchání jsou součástí identifikačního listu každého nebezpečného odpadu, který 
je umístěn přímo v zařízení. 

 
Dozor nad manipulací a skladování chemikálií musí vykonávat pověřený pracovník 
s odborným školením. Obsluha při práci bezpodmínečně používá ochranné pracovní 
pomůcky. 

Přerušení expozice  
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k zasažení došlo a v jakém zdravotním 
stavu je postižený. 
 
První pomoc při potřísnění  

• odstranit nasáklý oděv (nezapomenout při zasažení dolních končetin sundat i 
obuv a ponožky, odstranit hodinky, ozdoby – jde-li o žíravé látky – přímo pod 
proudem vody). Potřísněný oděv nepřetahujeme přes nezasažené části těla, 
zejména přes obličej, v případě nutnosti ho rozstřihneme nebo rozřízneme. 

• oplachovat postižená místa po dobu 10-15 min. proudem vody, pokud možno 
vlažné (asi 30 – 35 °C). Při oplachování vodou dbáme na to, aby stékající voda 
nezasáhla ty části těla, které nebyly znečištěny. 
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Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky, jen 
prodloužíme dobu oplachu (zejména u silných alkálií). Postižené místo pak 
překryjeme sterilním obvazem jako popáleninu. 
 
První pomoc při zasažení oka 

• u osob s kontaktními čočkami je třeba nejdříve odstranit čočky 

• vyplachovat oko čistou vodou, 10 až 15 minut. Oční víčka je nutno rozevřít i 
násilím. Mírný proud vody (z hrníčku, skleničky) směřujeme do vnitřního koutku 
postiženého oka. Hlavu postiženého skloníme ke straně tak, aby voda vytékala 
vnějším koutkem. Voda nesmí stékat do druhého (nepostiženého) oka, úst, nosu. 
Nikdy nepoužívat neutralizační roztoky, mohou oko poškodit! Protože nejsme schopni 
posoudit míru poškození oka, vždy po poskytnutí první pomoci zajistíme prohlídku u 
odborného lékaře. 
 
První pomoc při nadýchání 

• postiženého co nejrychleji vzdálíme z místa, kde se škodlivá látka vyskytuje. 
Nemůže-li se vzdálit sám, je nutné ho odvést či odnést. Je účelné odstranit parami 
nasáklý oděv (převléknout) 

• při nadýchání dráždivých látek hrozí závažná komplikace – edém plic (otok plic), tj. 
zaplavení plicních sklípků tekutinou z poškozené (poleptané) tkáně. Postižený nesmí 
chodit ani se vystavovat jiné tělesné námaze. I při pouhém podezření musí být pod 
lékařským dohledem v nemocnici 

• při nadýchání narkotiky působících látek je třeba sledovat životní funkce, pokud 
postižený ztrácí vědomí, je nutno jej uložit do stabilizované polohy a sledovat, zda 
nedochází k zástavě dýchání a srdeční činnosti 

 
   

První pomoc při požití žíravin 

• nevyvoláváme zvracení – hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu 

• okamžitě vyplácneme ústa vodou, dáme vypít 2 – 5 dl chladné vody ke zmírnění 
tepelného účinku žíraviny (větší množství tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat 
zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic) 

 
První pomoc při požití toxických nebo vysoce toxických látek 

• do 5 minut podat 10 až 20 tablet aktivního uhlí rozmíchaných ve vodě 

• zvracení se doporučuje pouze u některých látek vysoce toxických (zejména 
u kyanidů, některých anorganických solí kovů, metylalkoholu, etylenglykolu, 
některých organických rozpouštědel – benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, 
sirouhlíku a dalších látek. 

V tom případě se volí tento postup: 
Vyvoláme zvracení: Zvracení vyvoláváme jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. 
Dáme vypít asi 1 až 2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým 
nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. Větší množství vody 
není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpouštění a 
vstřebávání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky 
dále do zažívacího traktu. Do 5 minut podáme 10 až 20 rozdrcených tablet aktivního 
uhlí rozmíchaných ve vodě – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat. 
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10. PODROBNÁ KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA 
ODPADŮ UMOŽŇUJÍCÍ JEJICH PŘEDÁNÍ DO ZAŘÍZENÍ 

 
Do zařízení mohou být přijaty pouze odpady specifikované v bodě 2.3. tohoto provozního 
řádu. 
 
Přijímané odpady musí splňovat požadavky a podmínky pro přijetí odpadů uvedené v tomto 
provozním řádu zařízení ke sběru a úpravě odpadů. 
 
 
 

11. VYUŽITELNÉ MATERIÁLY NEBO ENERGIE 
ZÍSKÁVANÉ V ZAŘÍZENÍ ODPADŮ 

 
S ohledem na způsob nakládání s odpady v tomto zařízení nejsou z odpadů získávány 
žádné využitelné materiály nebo energie.  
 
 
 

12. ENERGETICKÁ NÁROČNOST ZAŘÍZENÍ V PŘEPOČTU 
NA HMOTNOSTNÍ JEDNOTKU PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ  

 
Průměrná roční spotřeba elektrické energie zařízení je cca 10MWh. 
Průměrná roční spotřeba elektrické energie zařízení na 1t odpadu je 4,8kWh. 
  
 
 

13. ODPADY, ODPADNÍ VODY A EMISE DO OVZDUŠÍ 
VYSTUPUJÍCÍ ZE ZAŘÍZENÍ 

 
Odpady vstupující do zařízení se rovnají množství odpadů vystupujícímu ze zařízení. 
Odpadní vody ani emise v zařízení nevznikají. 
 
 
 

14. HMOTNOSTNÍ PODÍL PŘIJÍMANÝCH A VYSTUPNÍCH 
ODPADŮ 

 
S ohledem na způsoby nakládání s odpady v zařízení je hmotnostní podíl odpadů 
vstupujících do zařízení a ze zařízení vystupujících roven 1 : 1. 
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15. PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 - Vzor provozního deníku sběrného dvora 

Příloha č. 2 - Záznam o havárii 

Příloha č. 3 - Oznámení o nepřijetí odpadu 

Příloha č. 4 – Mapka a schéma areálu SD 
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15.1. Příloha č. 1 - Vzor provozního deníku sběrného dvora 
 

                     TEPVOS, spol. s r.o. 
                      Královéhradecká 1526, 562 01 Ústí nad Orlicí 

                                     divize Komunálních služeb  

Provozní deník sběrný dvůr  
a malá mobilní sběrna nebezpečného odpadu 

Strana č.: 

Obsluha sběrného dvora 1.Q 2020 

Leden Únor Březen 

Datum Obsluha Datum Obsluha Datum Obsluha 

  
 

   
 

Vybrané odpady přijaté do zařízení 

Odpady, které mají povahu strojního zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla 
nebo pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části. 

Datum 

Identifikace původce odpadu 
(jméno, příjmení, adresa trvalého 

bydliště) 

Stručný popis předmětu umožňující dodatečnou 
identifikaci (písmena, číslice, popřípadě dalších 

symboly, které se nacházejí na těchto předmětech) 

   

 
 

Záznam o nepřijetí odpadu do zařízení 

Datum 

Identifikace původce odpadu 
(jméno, příjmení, adresa trvalého 

bydliště) 
 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Množství 
(kg) 

Pozn. 

      

 

 

Datum   Záznam o úrazu, havárii závadě Zapsal / Podpis 

   

 
 

 

Datum   
Záznam o školení pracovníků Zapsal / Podpis 

   

 
 

Datum   Záznam o kontrole Zapsal / Podpis 
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15.2. Příloha č. 2 - Záznam o havárii 
 

 

         TEPVOS, spol. s r.o.  
     Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 

               divize Komunálních služeb 

Záznam o havárii 

 
 1. místo úniku: 
 
 
 2. datum čas, kdy byl únik zpozorován a kdy vznikl: 
 
 
 3. kdo únik zpozoroval a komu byl hlášen: 
 
 
 4. příčina havarijního úniku: 
 
 
 5. druh a množství odpadu, který způsobil havárii: 
 
 
 6. název provozovatele nebo uživatele zařízení, ze kterého závadná látka unikla: 
 
 
 7. název vlastníka a přepravce uniklé látky: 
 
 
 8. rozsah znečištění (půdy, zařízení, vody), zakreslení, fotografie apod.: 
 
 
 9. popis a rozsah škod: 
 
 
10. záznam o prvním zásahu: 
 
 
11. průběh havárie a provedená opatření: 
 
 
12. asanace zasaženého území: 
 
 
13. další záznamy: 
 

Za provozovatele:   Datum:  Podpis:   

Za vlastníka látky:   Datum:  Podpis:   
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15.3. Příloha č. 3 – Oznámení o nepřijetí opadu 
 

 

         
 TEPVOS, spol. s r.o.  

     Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
divize Komunálních služeb 

IČ: 25945793 

IČZ: CZE00350 

 

Oznámení o nepřijetí odpadu 

 
     Společnost TEPVOS, spol. s r.o. oznamuje, že nepřijala odpad od: 
 
      …………………………………………………………………………………………………………. 
 
      …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
      Odpad:  Katalog. č.: ………………….   
 
                     Název:        …………………………………………………… 
 
                     Množství:   …………. 
 
                      
  
     Důvod nepřijetí odpadu:  
 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
      
 
     Opatření k nápravě: 
 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Za provozovatele:   Datum:  Podpis:   

Za vlastníka látky:   Datum:  Podpis:   
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15.4. Příloha č. 4 – Mapka a schéma areálu sběrného dvora 

 
   Mapka umístění areálu sběrného dvora  
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16. POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ  
 
 S PROVOZNÍM ŘÁDEM ZAŘÍZENÍ - SBĚRNÝ DVŮR ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

 

  

 
Jméno a příjmení 

 
Středisko Profese 

 
Dne 

 
Podpis 
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Jméno a příjmení 

 
Středisko Profese 

 
Dne 

 
Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


