
Provozní řád sběrného dvora Města Jevíčko 

 1 

PROVOZNÍ   ŘÁD   SBĚRNÉHO DVORA   MĚSTA  JEVÍČKO 
 
 
Název zařízení: Sběrný dvůr odpadů města Jevíčka 
 
Identifika ční údaje vlastníka:  
Město Jevíčko 
Palackého nám. 1, 569 43 JEVÍČKO 
IČ:  00276791 
Statutární zástupce: Ing. Roman Műller, starosta 
Odpovědná osoba: Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta  
Telefon: 461 327 810, 431 327 811 
 
Identifika ční údaje provozovatele: 
Město Jevíčko 
Palackého nám. 1, 569 43 JEVÍČKO 
IČ: 00276791  
Statutární zástupce: Ing. Roman Műller, tel.: 461 327 810 
 
Odpadový hospodář: Josef Sedláček, Stepotherm, Žižkova 7, 568 02 Svitavy, IČ 167 53 071 
Obsluha zařízení: stanovený pracovník města Jevíčka,  
 
Důležitá telefonní čísla: 
Hasičský záchranný sbor: 150 
Policie:158 
Lékařská záchranná služba: 155 
Integrovaný záchranný systém: 112 
 
Sídla příslušných dohlížecích orgánů: 
Městský úřad Moravská Třebová, nám. TGM 29, Moravská Třebová, tel.: 461 353 111  
Městský úřad Jevíčko, Palackého náměstí 1, Jevíčko, tel: 461 327 810      
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, Komenského nám. 125,          
532 11 Pardubice, tel.: 466 026 111 
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, Resslova 1229/2a,  tel.: 495 773 111 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje–územní pracoviště Svitavy,  tel: 461 535 045 
 
Adresa zařízení: 
Na Salajce, č. p. 449, 569 43 Jevíčko 
Parcelní číslo pozemku: parc. č. st. 259 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1152 m2  
v k. ú. Jevíčko-předměstí - areál bývalé „sodovkárny“. 
Zřízení sběrného dvora bylo Souhlasem se změnou užívání ze dne 17. 9. 207 povoleno OVÚP 
MěÚ Jevíčko.  
Základní kapacitní údaje zařízení: ve sběrném dvoře může být maximálně soustřeďováno 
1000 kg nebezpečných odpadů, 1000 ks zářivek, 100 ks zařízení s obsahem 
chlorfluoruhlovodíků a 33 tun ostatního odpadu kategorie O. Přístup do sběrného dvora bude 
ze silnice Okružní.  
 
Platnost provozního řádu: 
Platnost tohoto provozního řádu je po celou dobu platnosti Rozhodnutí Krajského úřadu 
Pardubického kraje, kterým byl tento Provozní řád schválen. 
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Přehled druhů odpadů, pro něž je shromaždiště určeno:     
 
a) odpady přijímané do zařízení 
 
02 01 08     N      Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 
07 03 04     N      Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 
08 01 11     N     Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné NL 
08 01 17     N      Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla 
08 03 17     N      Odpadní tiskařský toner  
13 02 05     N      Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 08     N      Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
14 06 02     N      Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
15 01 01     O      Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02     O      Plastové obaly 
15 01 03     O      Dřevěné obaly 
15 01 04     O      Kovové obaly 
15 01 05     O      Kompozitní obaly 
15 01 10     N      Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zneč. 
15 01 11     N      Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu(např. azbest) včetně 
                            prázdných tlakových nádob 
15 02 02     N      Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné  
16 01 03     O      Pneumatiky 
16 01 07     N      Olejové filtry 
16 01 21     N      Nebezpečné součástky neuvedené pod č. 160107 až 160111, 13, 14 
16 06 01     N      Olověné akumulátory 
17 01 07     O      Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických   výrobků  
                            neuvedené pod číslem 170106  
17 02 04     N      Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo NL znečištěné 
17 04 05     O      Železo a ocel 
17 04 11     O      Kabely neuvedené pod 170410 
17 06 04     O      Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
17 06 05     N      Stavební materiály obsahující azbest 
17 09 04     O      Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a  
                            170903 
18 01 03     N      Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky (infekce)                                 
18 02 08     N      Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180207 
20 01 01     O      Papír a lepenka 
20 01 02     O      Sklo 
20 01 08     O      Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
20 01 10     O      Oděvy 
20 01 11     O      Textilní materiály 
20 01 13     N      Rozpouštědla 
20 01 21     N      Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 01 23     N      Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 
20 01 27     N      Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
20 01 33     N      Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602, 160603 a  
                            netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  
20 01 35     N      Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky       
                            neuvedené  pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
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20 01 36     O      Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21,     
                            20 01 23 a 20 01 35 
20 01 39     O      Plasty 
20 02 01     O      Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 02     O      Zemina a kameny 
20 03 01     O      Směsný komunální odpad 
20 03 02     O      Odpad z tržišť 
20 03 03     O      Uliční smetky 
20 03 07     O      Objemný odpad 
             
 b) odpady vznikající provozem  zařízení. 
 
Provozem zařízení vznikne pouze odpad kategorie N č. 150202 – absorpční činidla, čistící 
tkaniny. 
 
Identifikační listy nebezpečných odpadů jsou přílohou tohoto Provozního řádu. 
 
Účel zařízení  
 
Zařízení je určeno pro sběr a výkup odpadů kategorie „O“ i „N“ od občanů Města Jevíčka, 
občanů místní části Zadního Arnoštova a Mařína, fyzické osoby podnikající ve městě a 
právnické osoby, dále v jejich třídění (ruční přetřídění dle druhu, materiálu, původu apod.), 
soustřeďování a následnému předání oprávněné osobě k dalšímu využití, úpravě či odstranění. 
Sběrný dvůr Města Jevíčka je součástí systému pro nakládání s komunálním odpadem na 
území Města Jevíčka a smluvně dohodnutých obcí. Ostatní odpady neuvedené v tomto 
provozním řádu budou od občanů města Jevíčka zajištěny mobilním sběrem dvěma 
svozovými dny a to jedním v jarních měsících a druhým na podzim a to oprávněnou 
právnickou osobou. 
 
 
Stručný popis zařízení 
 
Sběrný dvůr se nachází v oploceném areálu. V areálu se nachází zděné zastřešené objekty 
bývalé sodovkárny, sociální zařízení pro obsluhu, kde je kancelář včetně sociálního zařízení, 
umyvadlo, sprchový kout a zpevněný dvůr. Na dvoře je umístěn ukotvený oplocený kovový 
přístřešek sloužící k umístění vyřazených elektrozařízení (ledniček, chladniček). 
Veškeré odpady ve sběrném dvoře jsou soustřeďovány utříděně podle druhů do uzavřených 
kontejnerů. V provozovně je i hydraulický lis na lisování papíru do balíků.  
Nebezpečné odpady jsou soustřeďovány v zastřešených objektech utříděně. Každá 
shromažďovací nádoba je označena číslem a  názvem odpadu, pro který je určena, nádoby na 
nebezpečný odpad jsou ještě   vybaveny identifikačními listy nebezpečného odpadu. Baterie, 
akumulátory, zářivky  jsou soustřeďovány ve speciálních kontejnerech určených pro tyto 
druhy odpadu.  
Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků jsou rovněž soustřeďována na vyhrazeném prostoru 
v zastřešeném objektu. Vyřazené elektrické a elektronické zařízení je soustřeďováno 
v  objektu nebo v regálech. 
Papír, plasty, kov jsou soustřeďovány utříděně v kontejnerech na ploše. Starý nábytek, 
koberce a další objemný odpad je soustřeďován v zastřešeném objektu. 
Po naplnění shromažďovacích nádob, jsou odpady předávány k odstranění nebo využití 
oprávněným osobám.  



Provozní řád sběrného dvora Města Jevíčko 

 4 

 
 
Technologie a obsluha zařízení, přejímka odpadů. 
 
Provozovatel zařízení (na základě Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) zabezpečí při 
přejímce odpadu předcházející jeho přijetí následující činnosti: 
 

a) kontrolu dokumentace o odpadu 
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, 
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření schody odpadu s popisem uvedeným 

v dokumentech předložených vlastníkem odpadu, 
d) zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání, 
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.  

 
Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) 
poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady 
v případě jednorázového nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce jsou 
následující: 
 

a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno) 
b) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 
c) předpokládané množství odpadu v dodávce, 
d) předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané 

množství odpadu dodaného do zařízení za rok. 
 

Do zařízení ke sběru a výkupu  odpadů – Sběrný dvůr města Jevíčko  nebudou 
přijímány odpady, které: 
 
- nebudou uvedeny ve výroku Rozhodnutí, kterým bude dán souhlas k provozování zařízení 
ke sběru, výkupu odpadů podle znění § 14 odstavec 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 
- nebudou svým vzhledem a složením odpovídat odpadům, které budou deklarovány 
dodavatelem – původcem odpadů. 

 

Obecná ustanovení přejímky odpadů 

 
Při přijetí odpadů na sběrný dvůr pracovník odpady vizuálně kontroluje a určuje, do které 
nádoby budou umístěny. Odpady rovněž zařadí podle druhů a kategorie. Obsluha vystaví 
potvrzení o přijetí odpadu na žádost fyzických osob a zapíše přijetí odpadu na kartu průběžné 
evidence odpadu.  
Přejímka odpadů z mobilního svozu bude prováděna dle provozního řádu mobilního svozu. 
Vážení odpadů se provádí u váhy umístněné v areálu sběrného dvora na drobné vážení do cca 
200 kg. Větší dodávky budou váženy na mostní váze v areálu Hanácké zemědělské 
společnosti, a.s. a to s předložením vážního lístku. Velké kontejnery budou váženy přímo P-D 
Refractories CZ, a.s. skládka Březinka 
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Monitorování provozu zařízení 
 
Monitorování vlivu zařízení na složky životního prostředí (např. kvalitu podzemních               
a povrchových vod) nebylo žádným orgánem veřejné správy nařízeno. V provozovně je 
měřena spotřeba elektrické energie a vody. 
 
 
Organizační zajištění provozu zařízení 
 
Provoz sběrného dvora zajišťuje Město Jevíčko.        
Dohled a kontrolu provádí:    Ing. Roman Műller                 starosta  
    Mgr. Miroslav Šafář  místostarosta 
                                               Sedláček Josef            odpadový hospodář Města Jevíčka  

Jurdičová Romana  pracovnice obsluhující provoz 
sběrného dvora  

 
 
Provozní doba: 
 
  Středa:  7,00 – 9,30 10,00 – 16,00 hod 
  Sobota: 7,00 – 12,00 hod. 
                                                 
Obsluha kontroluje stav shromažďovacích nádob, udržuje pořádek. Na dvoře je vždy 
přítomen proškolený pracovník. 
 
Dohled a kontrola provozu bude prováděna pravidelně každých čtrnáct dní a to buď starostou, 
nebo místostarostou a odpadovým hospodářem, kteří provedou zápis do inspekční knihy. 
 
 
Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných 
 
Evidence odpadů je vedena a následně ohlašována podle ustanovení § 39 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech s náležitostmi stanovenými v § 21 a 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Odpad je veden elektronicky 
na PC pro každý odpad zvlášť a je zapsán bezprostředně po převzetí.  
Provozní deník je veden průběžně pověřeným pracovníkem sběrného dvora. 
 
Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie 
 
Jako opatření k zamezení úniku látek škodlivým vodám budou olověné akumulátory 
soustřeďovány v záchytných vanách. Případné úkapy budou likvidovány pomocí sorpční látky 
(vapex nebo expandovaný perlit) který má obsluha k dispozici.  K dispozici jsou rovněž další 
prostředky ke zdolání havárie a to: 
písek, suché dřevěné piliny 
vapex nebo expandovaný perlit 
větší množství fólie z plastické hmoty 
univerzální indikátorové papírky pro  pH 0 – 12 
lopata, krumpáč, hrábě 
prázdné sudy, barely, kontejner 
ochranné pomůcky pro pracovníky. 
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Pracovníci v zařízení jsou poučeni, jak postupovat v případě havárie.  
 
V provozovně je vyvěšen „Traumatologický plán - Plán první pomoci„ viz příloha. 
 
Zabezpečení proti požáru je především zajištěno pokrytím prostor SD hasicími přístroji 
s rozdílnou kapacitou náplně v dostatečné míře.  
 
V kanceláři sběrného dvora je veden provozní deník, do kterého se budou zapisovat všechny 
kontrolní návštěvy a všechny závady, které se během provozu vyskytnou. Rovněž do deníku 
bude zapsána i mimořádná událost – havárie s popisem a jejím odstraněním.  
 
Vyrozumění o nepřijetí odpadu, který není v evidenci sběrného dvora: Oznámit bez 
zbytečného odkladu panu místostarostovi Mgr. Šafářovi důvod nepřijetí odpadu do sběrného 
dvora, o jaký odpad se jedná a původce odpadu. A ten bezodkladně oznámí tuto skutečnost 
příslušnému úřadu v Moravské Třebové, oddělení odpadů (461 353 044) – odpovědné osobě. 
Nepřijetí odpadu s uvedením důvodů je zaznamenáno v provozním deníku sběrného dvora.  
 
 
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 
 
Dozor a manipulaci na sběrném dvoře smí provádět osoba řádně poučená, proškolená a 
přezkoušená. Každý nový pracovník absolvuje příslušné školení o ochraně zdraví a 
bezpečnosti při práci, zahrnující i zásady protipožární ochrany, nakládání s látkami 
škodlivými vodám apod. Dále musí být seznámen s provozním řádem. Pracovníci sběrného 
dvora budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle seznamu OOPP 
města Jevíčka, jako např: pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochrana hlavy, 
ochrana očí, respirátor, gumová zástěra, v zimním období teplé oblečení. V kanceláři 
sběrného dvora je umístněna lékárnička s traumatologickým plánem – plánem první pomoci. 
 
 
 
 
V Jevíčku dne 30. 8. 2011                                                 Mgr. Miroslav Šafář,  

       místostarosta 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Identifikační listy nebezpečného odpadu 
Příloha č. 2: Průběžná evidence odpadů 
Příloha č. 3: Plán první pomoci – traumatologický plán 
 
 
 


