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Provozní řád zařízení ké sběru a výkupu odpadů -sběrného 
dvora Slavonice 

I. I Základní údaje o zařízení 

Název zařízení : 

Sběrný dvůr Slavonice 

Identifikační údaje v las tn ika: 
Město Slavonice 
Horní náměstí 525 
378 81 Slavonice 
I ČO 002 47 456 

I dentifikační úd.:\ie provozovatele zařízení : 

Podnik města Slavonice s .r.o. 
Polní 61 
378 81 Slavonice 
I ČO 25 1 70 872 
tel. 384 493 2 17 

Statutární zástupci provozovatele: 
jednate l 
Michal Dostál te l. 725 699 698 

Vedo ucí pracovníci zařízení: 

Luděk Kad lec te l. 725 763 202 
Jiří Malát, te l. 72 1 602 549 
Jozef Bugnovský, tel. 725 763 204 

Významná te lefonní čís l a: 

Has iči 

Záchranná s lužba 
Policie 
Krajská hygienická stanice 

ČIŽP 

150,384 422 4 15 

155, 384 422 30 I 
158. 384 493 133 
387712 Ill 
386 109111 
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Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů: 

Kraj ský úřad Jihočeského kraje 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějov ice 

Česká inspekce životního prostředí 
Oblastní inspekto rát České Budějov ice 
U Výstaviště 16 
3 70 2 1 České Budějovice 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje 
se s ídlem v Českých Budějovic ích 
Na Sadech 1858/2 5 
370 7 1 České Budějovice 

orgán místní samosprávy: 
Městský úřad Slavonice 
Horní náměstí 525 
378 81 S lavonice 

Adresa zařízení: 
Sběrný dvůr Slavonice 
Polní 6 I. 378 8 1 Slavonice 

Údaje o pozemcích: 
č ís lo parcelní 185/3 v k.ú . S lavon ice. č ís l o parcelní st. 1268 v k. ú. Slavon ice, číslo parce lní st. 
1269 v k. ú. S lavonice 

Údaj o ukončení stavby zařízení: 
Stavební povolen í :č.j .: I 686/2007/SU-4zedne I 0.72007. 

Kolaudační souhlasč.j .: 654/2010/SÚ-6 ze dne 30.4.20 10 

Základní kapacitní údaje zařízení: 
okamžitá maximální kapacita činí : 4, 14 t nebezpečného odpadu 

7 1 t ostatního odpadu 

Časové omezení platnosti provozního řádu : 
dle rozhodnutí Kr~j ského úřadu Jihočeského kraje. 
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1.2 Charakter a účel zařízen í, přehled shromažd'ovaných d ruh ů odpadů 

Zařízen í je určeno k- soustřeďován í nebezpečných s ložek komunáln ího odpadu, 

využitelných složek kom unálního odpadu a objemného odpadu od občanů a odpadu 
podobného komunálnímu od právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
podnikání, zapojených do systému sběru komunálního odpadu stanoveného obcí na základě 
písemné smlouvy s obcí (dále jen podnikatelských subjektů), za podmínek stanovených 
obecně závaznou vyhláškou města Slavonice. Dále se zde odebírá papír a lepenka, železo, 
PET lahve a plasty. 

Přehled d ruhů odpadů soustřeďovaných ve sbčrném dvoře 

a) Nebezpečné odpady 

Číslo kategorie 
odpadu odpadu 

150110* N 

150202* N 
200 I 13* N 
200 11 4* N 
200 115* N 
200 11 7* N 
200 11 9* N 
200 126* N 
200 127* N 
080317* N 

b) Ostatní odpady 

Č ís l o kategorie 
odpadu odpadu 

150 101 o 
150 102 o 
150107 o 

200 101 o 
200 102 o 
200 125 o 
200140 o 
20030 1 o 
200302 o 
200303 o 
200307 o 

název 
odpadu 

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těm i to 

látkam i znečištěné 

absorpční č inidla , čistící tkaniny, ti ltrační materiály 
rozpouštěd la 

kyseliny 
zásady 
fotochemikálie 
pesticidy 
olej a tuk neuvedený pod čís lem 200 125 
barvy, lepidla a pryskyřice 
od padní tiskařský toner obsahuj ící nebezpečné látky 

název 
odpad u 

papírové a lepenkové obaly 
plastové obaly - PET lahve 
skleněné obaly 
papír a lepenka 
sklo 
jedlý olej a tuk 
kovy 
směsný komunální odpad 
odpad z tržišť 
u l i čn í smetky 
objem ný odpad Po
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Sledování množství a kvali ty emisí do ovzduš í: 
Vzhledem k charakteru provozu, druhům a množství soustřeďovaných odpadů je objem 
vypouštěných škodlivin do ovzduší minimální aje omezen pouze na vozidla přivážející a odvážející 
odpad .. 

1.6 Organizační zajištění provozu zařízení 

Sběrný dvůr je v maj etku Města Slavonice, jeho provozem je pověřen Podnik města Slavonice 
s.r.o., na zák ladě smlouvy o obstarání věc i v souladu s usnesením Rady města č. 23/2009. 
Vlastníkem odpadů , do sběrného dvora přijímaných, je jeho provozovatel, tj. Podnik města 
Slavonice s. r.o. 
Provoz sběrného dvora zajišťuje odpovědný pracovník, který přijímá odpady od občanů a 
podnikatelských subjekt!\ odpady poté ukládá na učená místa. Předání odpadů oprávněným osobám 
k dalšímu využití či odstraněn í a vedení pn'.1 běžné ev idence zajišťuje vedoucí TS. Pracovník sběrného 
dvora odpovídá za veškerou manipulaci s odpady, udržování pořádku a dodržování zásad 
bezpečnosti práce ve sběrném dvoře. Zj ištěné nedostatky je povinen okamžitě nahlásit nadřízeném u. 

Provozní doba sběrného dvora 

Plán odborného vzdělávání 

úterý 
čtvrtek 

sobota 

8:00 - 16:00 hod. 
8:00 - 16:00 hod. 
8 :00 - 12:00 hod. 

Všichni pracovníci zajišťující provoz sběrného dvora jsou pravidelně jedenkrát ročně v období únor -
březen proškolováni z těchto oblastí: 

a) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

b) nakládání s chemickými látkami a přípravky 

c) poskytování první pomoci při úrazech 

d) provozn í řád sběrného dvora, manipulace s odpady, vedení průběžné evidence 

Pokud dojde v průběhu roku k jakýmkoli změnám v požadavcích na provoz sběrného dvora, jsou s 
těmito změnami bezodkladně seznámeni vš ichni dotčení pracovníci. 

1.7 Vedení evidence 

Ev idence odpadt"1 j e vedena v souladu s ustanoveními§ 39 zákona č . 185/200 I Sb. a§ 21 vyhlášky 
383/200 I Sb. Evidence se vede dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady se od občanů přijímají 
prúběžně, sumarizace po jednotlivých druzích se provádí při předání odpadu oprávněné osobě. 

Zaznamenáno je rovněž každé převzetí odpadu od podnikatelského s ubjektu. V zápisu uvede obsluha 
sběrného dvora, číslo dokladu a datum, název, adresu a identifikační č ís lo původce, druh, kategorii a 

odpad(1 se vydávají podnikatelským subjektům vždy . občanům pouze na 

Veškeré podklady k vedení prúběžné evidencejsou uchovávány po dobu 5 let. 
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1.8 Opatření k omezení negativnich vlivů zařízení a opatření pro případ havárie. 

Omezení negati vních v livů zařízení: 

Možným negativním vlivům zařízení na okolní životní prostředí je zamezeno technickým i a 
organizačními opatřením i , přij atými provozovatelem sběrného dvora. Kapalné nebezpečné odpady jsou 
um ísťovány ve speciálních nádobách v zajištěném objektu, kapalné nebezpečné odpady v pt'.'1vodních 
obalech jsou ukládány v plastových přepravkách tamtéž. Nebezpečné odpady jsou soustřeďovány v 
malých množstvích aje zaj i štěnjej ich častější odvoz oprávněným osobám .. 

Opatření pro případ havárie: 
V případě vzniku havárie je nutno zabránit vzni ku ekologických škod, z~jména kontaminaci půdy a 
podzemních vod. 
Při zJ i štěn í havarijní s ituace je obsluha sběrného dvora povinna zamezit všemi dostupným i prostředky 
jejímu dalšímu rozšířen í. 

Riziko negativního dopadu možného úniku nebezpečné látky do okolí je minimal izováno technicky 
zajištěnými plochami a přísným dodržování zásad manipulace s odpady ze strany obsl uhy. 

Postup v případě úniku kapalin : 
Nejprve obsluha zabrání dalšímu úniku nebezpečné látky. Obsah poškozené nádoby přelije do 
náhradního obalu. Dalšímu rozšíření uniklé kapaliny zamezí např. ohrázkováním. Je nutno zabránit 
úniku nebezpečné látky do kana l izační vpusti č i vodoteče. Uniklá nebezpečná látka bude nás l edně 

posypána absorpčním popř. neutralizačním prostředkem, smetena a uložena do označené sběrné 

nádoby. Zasažené místo bude při zasažení nebezpečnou látkou ošetřeno takto: u kyselin a louhů bude 
provedena neutrali zace, při úniku ropných látek bude místo posypáno vapexem. Pokud dojde k 
úniku mimo zpevněnou plochu, bude následně odtěžena veškerá kontaminovaná zemina , uložena do 
zaj ištěné označené nádoby a předána oprávněné osobě k odstranění. 

Postup při úniku pevných látek: 
Uniklé pevné látky budou sesbírány do náhradního obalu a prostor bude zameten., 

Prostředky pro likvidaci havárie: 
plastová nádoba s víkem o obsahu min. 50 I PE pytle 
3 ks 
kbelík I O I koště 

lopata 
vapex 501 písek, 
piliny 

Prostředky pro li kvidaci haváriejsou umístěny v uzavřeném skladu. 

1.9 Bezpečnost provozu a ochrana ž ivotního prostřed í a zdraví lidí 

Do sběrného dvora je povolen vstup pouze se souh lasem odpovědného provozního pracovníka. Volný 
pohyb osob v prostorách sběrného dvora je zakázán. Osoby jsou povinny se ve sběrném dvoře řídit 

pokyny obsluhy. Osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek je vstup do sběrného 
dvora zakázán. V prostorách sběrného dvora platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Ze 
sběrného dvoraje zakázáno vynášetjakékoli v předměty. 

Obsluha je lx ročně školena ze zásad dodržování bezpečnosti a ochrany 
poskytování první pomoci při úrazech. 
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Obsluha je pov inna používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky: pracovní oděv, 
pracovn í obuv, kožené rukavice, gumové rukavice, holínky a zás těru, plášť do deště. obličejový 

štít nebo brýle a respirátor. Lékárnička k poskytnutí první pomoci při úrazu je viditelně umístěna 

v předs íni kance láře sběrného dvora. kde j sou zároveií i ochranné pracovní a technické prostředky a 
hasící přístroj. K vykonán í tě l esné potřeby a osobní hygieny má obs luha k d ispozici sociální zařízení v 
objektu obs luhy. 

2.0 Provozní deník 

Provozní deník j e vede n denně o bs luhou sběrného dvora. Za úplnost a správnost vedených záznamů 
odpovídá pověřený vedo uc í pracovník. V provozním deníku jsou zaznamenávány všechny 
skutečnosti , charak terist ické pro provoz zařízení - návrh viz pří l oha. 

Zpracova la dne: I 6.4.20 18 

Luděk Kadlec 
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PROVOZNÍ DENÍK 

zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
- sběrného dvora -

Slavonice 

Identifikační údaje provozovatele: 

Podnik města Slavonice, s. r. o. 
Polní 61 
378 81 Slavonice 
IČ : 251 70 872 

2010 
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1. PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE O ODPADECH A ZPŮSOBECH NAKLÁDÁNÍ S NIMI 
Katalogové číslo odpadu: 

Název odpadu : 

Poř. 

číslo 

Datum 

Odpovědná 
osoba 

2 

.. . - ·- ·- · - ···--4 ·--

. ~-· .. ----------

Množství odpadu v ( t) 
·-

Celkem Z toho dle 
I 

sloupce 5 ( +) (. ) 

3 4 

I 

Kategorie odpadu: 

Partner c__ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ 

Kód způsobu 
nakládání IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny 

5 6 

---- -·- -· -· - ··--· -

- - ·- ---- ·····- ... .... . 

- --·--·-- · ·- - ·-·· 

- ------·-- . ---·· - ·- · . . 

----- - - ··· - ·- ··· .. 
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2. ZÁZ.NAMY O KONTROLE ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A VÝKUPU ODPADŮ 

Datum Odpovědná osoba Předmět kontroly Podpis 

-
~v u ib-~r <4L /~.., 

·.i.; .. I ... '<> ;:; . . :P.'}f: ... 
i · -i1;,~ ~ I 
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~ .o. ~~ ~ ~o ~."•cil. -i:, ~ 

ÓEs~ 

Po
dn

ik
 m
ěs

ta
 

Sl
av

on
ice

 s.
r.o

.



3. ZÁZNAMY O ŠKOLENÍCH PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A VÝKUPU ODPADŮ 

Datum Jméno a příjmení pracovníka 
Téma školení Podpis 

Lektor pracovníka 
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4. HAVÁRIE A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Datum Příčina Způsob řešení 

l s;.KV~ .· . 
~";o (4} 1:J-9. 
~ ~Ci, ~f;\f,y) :;,~ () 
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KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOČESKY KRAJ 

ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTŘEDI , ZEMÉDÉLSTVI A LESNICTV[ 

Č .j .: KUJCK 94159/2018/0ZZL 
Sp. zn.: OZZL 82854/2018/kaji 

datum: 16.7.2018 

ROZHODNUTÍ 

vyřizuje : Ing. Jílková telefon: 386720843 

Krajský úřad - Jihočeský kraj. odbor životního prostředí , zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 české Budějovice (dále jen krajský úřad) , jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) , ve znění pozdějších předpisů , § 78 odst.2 písm. a) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen zákon o 
odpadech) a§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů 

uděluje 

právn ické osobě s obchodním jménem Podnik města Slavonice s.r.o., se sídlem Polní 61 , 378 81 Slavonice, IČ 
25170872 (dále jen žadatel) , podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

souhlas 

k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem-

tj . sběrného dvora (dále jen zařízení). Zařízení je umístěno na pozemku parc. č. 1268 v k. ú. Slavonice. 

Souhlas platí za těchto podmínek : 

a) Zařízeni bude provozováno plně v souladu se schváleným provozním řádem , který je nedí lnou součástí tohoto 
rozhodnutí. (viz. Příloha č. 1: Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora Slavonice). 

b) V zařízení budou soustřeďovány odpady v rozsahu uvedené v kapitole 1.2 provozního řádu a za podmínek 
v něm stanovených. 

c) V případě dosažení kapacity, uvedené v provozním řádu zařízení na str. 2, bude příjem dalších odpadů ihned 
zastaven. 

d) Tímto rozhodnutím se nahrazuje předcházející rozhodnutí v téže věci Cj .: KUJCK 44047/2011 OZZL/3/Bo ze dne 
16.12.2011 . 

Souhlas platí na dobu 6 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a nenahrazuje povolení j iných orgánů státní 
správy podle zvláštních předpisů. 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budějovice, tel. : 386720111 , 
e-mail: jilkova@kraj-jihocesky.cz, e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

Stránka 1 
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