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Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů - hl. m. Praha

,,. Úvod

Tento provozní řád a v něm stanovené principy slouží k zajištění provozu mobilního zařizení
v souladu se současnými právními předpisy a legislativou, k zajištění ochrany životního
prostředí a bezpečnosti práce. Provozní řád platí v celém svém rozsahu pro všechny
pracovníky společnosti DTA Group s.r.o. Provozní řádje uložen u jednatele společnosti pana
Davida Talijána a je k dispozici kdykoliv během provozu zařizeni všem zaměstnancům. Pro
zaměstnance společnosti DTA Group s.r.o, platí povinnost se s tímto provozním řádem
seznámit a dále se jím řídit.

2, ldentifikační údaje

2.1 ldentifikační údaje vlastníka a provozovatele mobilniho zařizení

vlastník zařizeni:
Adresa sídla vlastn íka zařízeni:
tč:
DlČ:

p rovozovat el zař ízeni :
Ad resa sídla vlastn ika zařizení:
lč:
DlČ:

Místo podnikání:

GSM:

E - mail:

DTA Group s.r.o.
Brandýská 178136,181 00 Praha B
29039525
cz29039525

DTA Group s.r.o.
Brandýská 178136,181 00 Praha 8
29039525
cz29039525

správní územi hl. m. Praha

602 117 622

talijan@dtagroup,cz

2.2 ldentifikační údaje orgánů státní správy, významnátelefonní čísla

. Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, Jungmannova 35,
1 10 00 Praha 10, tel.: 12 444,

. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení odpadového
hospodářství, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 - Dejvice, tel.: 233 066 30'l,. Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířska 12, 11o oo praha 1,
tel.: 296 336 700,

. Úřad městské ěásti Praha 8, U Meteoru 6, ,180 48 Praha B, tel.: 222 8o5 111,

Yýznamná telefonn í čísla :

Hasiči

Policie čR

zdravotnická záchranná služba
lze využít
Jednotná tísňová |inka

150

í58

155

112

Wffifi_ffiffiHktdfiP,

;,ffiin"""7\Á,
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DTA Group s.r.o.
Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů - hl. m. Praha

2.3 ldentifikace mobilníhozařízeni - kapacita, technické údaje

Mobilní zařízeni pro sběr a uýkup odpadů obsahuje následující druhy nákladních automobilů:

Nl - vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
N2 - vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg,

ale nepřevyšuje 12 000 kg
N3 - vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje í2 0O0 k9

- automobily jsou uzpůsobené k přepravě různých typů kontejnerů. Počet a kapacitu
jednotlivých typů kontejnerů uvádí následující tabulka.

Obiem ím3) Tvp (technlcké řešení) Množství íkusv}
3,5 otevřený 100
5 otevřený 15
9 otevřený 40
16 otevřený 5
5 zakrvtovaný/uzavíratel ný s víkv 3

Všechny výše uvedené automobily, které jsou součástí mobilního zařizeni ke sběru a výkupu
odpadů, splňují požadavky dle zákona ó, 11111994 Sb., zákon o silniční dopravě.

:řň

Znaéka Typ

Povolená
hmotnost

jízdní
soupravy

(tuna)

Kategorie

Státní
poznávací

značka
(sPz)

Rok
výroby/
uvedení

do
provozu

MajiteI dle TP /
provozovatel dle

TP

MERcEDEs
BENZ

ARocs
1827 K 32 N3 4AD7293 2014

csoB LEASING,
a.s./
DTA Group s.r.o,

MERcEDEs
BENZ

ARocS
3348 K 4B N3G 5AB 5921 2015

MERCEDES -
BENZ FlNANCIAL
sERVlcEs
črsxÁ
REPUBLlKA
s.r.o./ DTA Group
s.r.o.

MAN

TGA
66.440
6x2l2
BLs

48 N3 8A2 8094 2007 DTA Group s.r.o.

AVlA D120 15,49 N2 2AF 6151 2011 DTA Group s.r.o,
AVlA D90 12,5 N2 BA3 35,15 2007 DTA Group s.r.o,
AVlA D120 1 1,99 N2 7Al 6090 2019 STEP, spol. s r.o.
MERcEDEs
BENZ

ATEGo
1221

11,99 N2 7AE 4809 2015 STEP, spol, s r.o.

AVlA D90 12,5 N2 8A6 050,1 2007 STEP, spol. s r.o,

AVlA D100 13,49 N2 1AN 0936 2010 STEP, spol. s r.o,

AVlA D100 13,49 N2 2AK 5983 2o11 STEP, spol. s r.o.

AVlA D120 11,99 N2 4AL 8498 2013 STEP, spol. s r.o.

SWARZMŮLLER KlS 3/E 38 o4 2AT 19B1 2010 DTA Group s.r.o.
PANAV Ps324 24 o4 sAJ 4047 2005 DTA Group s,r.o.
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provozní řád mobitního zařízení ke sběru a výkupu oap3|ťff,l!ir!i;
Do zařízeníjsou přijímány odpady kategorie ,,nebezpečný". Jedná se o podlimitní přepravu
z hlediska ADR, vybavení vozidelje specifikováno v kapitole, dále kapitola 6.4.
Automobily nesou na sobě tabulku s oznaěeníffi uA", které vyplývá z vyhlášky é. 37412008
Sb., o přepravě odpadů a změně Katalogu odpadů.

2.4 Seznamsouvisejícíchdokumentů

. Výpis z obchodního rejstříku pro spoleěnost DTA Group s.r.o.,
o potvzení o finanční způsobilosti k provozování silniění dopravy nákladními vozidly

a tahaěi o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, vě. přílohy se seznamem vozidel
k provozování silniční dopravy nákladními automobily, které vydal Magistrát hl. m.
Prahy pod č. j, MHMP 954595|2O10/DOP-O3/Bo dne 19, 11,2010.

2.5 Časové omezení provozního řádu

Platnost provozního řádu je dána rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu hl. m,
Prahy.

3. Charakter a účel mobilního zařízení, specifikace odpadových toků
přijímaných do mobilního zařizení

3.1 Charakter a účel zařízeni

Mobilním zařizením ke sběru a výkupu odpadů jsou všechny automobily vyspecifikované
v kapitole 2.3. Toto zařízení slouží k přebírání vybraných odpadů kategorie ,,ostatní"
a,,nebezpeěný" a to od jednotlivých subjektů, kterým vznikají tyto odpady jako původcům
z jejich podnikatelské ěinnosti. Ve chvíli kdy jsou odpady převzaty do mobilního zařízení, tak
jeho vlastníkem se stává spoleěnost DTA Group s.r.o. (a je ,,dalším" původcem) jakožto
oprávněná osoba ve smyslu § 14 odst. 'l zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech. Vzhledem
k charakteru zařizenl nedochází v něm k žádnému dalšímu upravování převzatých odpadů.
Zařízenl slouží pouze k přepravě odpadů prostřednictvím vlastních nákladních automobilů
s typizovanými nástavbami (kontejnery) do dalších zařIzení k využití či odstranění odpadů,
která rovněž disponují rozhodnutími příslušných orgánů státní správy pro oblast životního
prostředí, Tato zařízení provozují jiné subjekty s vlastním přiděleným identifikačním číslem
(lČ).

3.2 Seznam odpadů, které jsou přijímány do mobi|ního zařízení

- ostatní"
Kategorie
odpadu

02 01 03 odpad rostlinných pletiv o

02 01 06
Zvířecí trus, moě a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné
odpady, soustřed'ované odděleně a zpracovávané mimo místo
vzniku

o

03 01 01 odpadní kůra a korek o

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04

o
03 03 01 odpadníkůra a dřevo o
15 01 01 papírové a lepenkové obaly o
15 01 02 plastové obaly o
15 01 03 Dřevěné obaly o

Vqqiqtrát hl. m, Prahy
adhBr 99hrany prostředí
Mariónské nám. 2
Ě;;Ů;'i^" "o"'12 t1 /
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DTA Group s.r,o.
Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů - hl, m, Praha

15 0,1 04 Kovové obaly o
15 01 05 kompozitníobalv o
15 01 06 Směsné obaly o
15 01 07 skleněné obalv o
15 01 09 Textilní obaly o
16 01 03 Pneumatiky o
16 02 uď Yyřazená zařizení neuvedená pod číslv 16 02 09 až 16 02 13 o
17 01 01 Beton o
17 01 02 Cihlv o
17 01 03 Tašky a keramické výrobkv o
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17 0106 o
17 02 01 Dřevo o
17 0202 Sklo o
17 0203 Plasty o
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod ěíslem 17 03 01 o
17 04 01 Měd', bronz, mosaz o
17 0402 Hliník o
17 04 03 Olovo o
17 04 04 Zinek o
17 04 05 zelezo a ocel o
17 04 06 Cín o
17 04 07 směsné kovv o
17 04 11 Kabely neuvedené 17 0410 o
17 05 04 Zemina a kameníneuvedené pod óíslem 17 05 03 o
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod óíslem 17 06 05 o
17 05 08 Stěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 o
17 06 04 lzolačnímateriály neuvedené pod ěísly 17 06 01 a 17 06 03 o
17 08 02 Stavebnímateriály nabázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 o
17 09 04 Směsné stavební a demoliění odpady neuvedené pod čísly 17 09

01,17 09 02 a 17 09 03 o
20 01 01 paoír a lepenka o
20 01 02 Sklo o
20 01 38 Dřevo neuvedené pod ěíslem 20 01 37 o
20 01 39 Plasty o
20 01 40 Kovy o
20 02 01 Bioloqickv rozložitelnÝ odpad o
20 02 02 zemina a kameny o
20 0203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad o
20 03 01 směsný komunálníodpad o
20 03 02 odpad z tržišť o
20 03 03 uličnísmetkv o
20 03 07 )biemný odpad o

lr/.}cistrát hl. m, PrahY
, , ;;iá; ochrany prostředí

Ě,*T;-'n"m}..-<Q
/
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KataIogové
čís!o

Název odpadu Kategorie
odpadu

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
iiné nebezpeěné látkv N

08 01 13 Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo
iiné nebezpečné látkv N

08 0,1 17 Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická
rozpouštědla nebo jiné
nebezpeěné látkv

N

0B 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpeěné
látkv

N

0B0411 Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahujícíorganická
rozpouštědla nebo jiné nebezpeěné
látky

N

13 02 0B Jiné motorové, převodové a mazací oleie N
13 08 02 Jiné emulze N
15 01 ,10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito

látkami znečištěné N

15 02 02 Absorpční ěinidla, filtrační materiály (věetně olejových filtrů jinak
blíže neurěených), ěisticí
tkaniny a ochranné oděvy zneěištěné nebezpečnými látkami

N

16 0211^) Yy řazená zařízení o bsa h uj ící ch lo rofl uo ro u h lovod íky,
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a
hydrofluorouh lovodíkv (HFC)

N

16 13"l02 Yyřazená zařízení obsahující nebezpeěné složky neuvedená pod
čísly 16 02 09 až 16 0212 N

16 06 01 olověné akumulátorv N

17 0601
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahuiící nebezpeěné látkv N

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

17 03 01 Asfaltové směsi obsahuiící dehet N
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látkv N
17 05 07 štěrk ze železničního svršku obsahuiící nebezpečné látkv. N
17 06 01 lzolační materiál s obsahem azbestu N
17 06 05 stavební materiálv obsahuiící azbest N

17 08 01
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpeěnými
látkami N

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních
a demoličních odpadů)
obsahuiící nebezpeěné látkv

N

DTA Group s.r.o,
Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů - hl. m, Praha

a) Odpady z e|ektrického a elektronického zařízení podskupiny í6 02 budou
předmětem sběru a výkupu pouze za předpokIadu, že nebudou spadat pod působnost
Dílu 8 zákona č. 185/200í Sb., o odpadech - Elektrická a elektronická zaíízení a to
z důvodu např. jejich nekompletnosti.

Magistrát hl.
Odbor och,:;.ry
Mariánské ri*,r,
Praha ,i
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Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů - hl, m. Praha

4. Základni popis zařizeni

4.1 Popis zařizeni - nakládka odpadů

Společnost DTA Group s.r.o. provozuje své mobilní zařízení v souladu s vydaným
rozhodnutím, kterým byl udělen souhlas k provozu zařízení a dle principů uvedených v § 14
odst. 1 a v §'t8 zákona ě. 18512001 Sb,, o odpadech.

Převzaté odpady jsou nakládány do ocelových otevřených i zakrytovaných kontejnerů
(přesná specifikace viz kapitola 2.3). Nakládku u jednotlivých původců zajišťují pracovníci
firem, realizující (nejěastěji) stavební práce pro původce, a to bud' přímo fyzicky, nebo
prostřednictvím mechanizaěn í techniky.

Odpad je do kontejnerů umisťován systémem volné nakládky. Kontejnery jsou při přepravě
do dalších zařízení překryty sítí nebo plachtou z důvodu samovolného pádu odpadu mimo
kontejner. Rovněž jsou požívány uzavíratelné zakrytované kontejnery.

4.2 Dokumentace při přejímce odpadŮ

1) Při přeiímce provozovatel mobilního zařízenízaiistía provede:

a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými

dodavatelem odpadu,
c) zaznamenáni kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky,

totožnosti dodavatele odpadu, věetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných
osob a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho
shromažd'ování nebo svoz, včetně identifikačního čísla zařizeni, při dodávkách
nebezpeěného odpadu i údaje nebezpeěných vlastnostech,

d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v
příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim
příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování
zařízení nebo z jeho provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let,

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně
identifikačn ího čísla tohoto zařízení.

2) Dodavatel odpadu poskvtne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k
nakládání s odpadv v případě iednorázové nebo první z řadv dodávek následuiící
písemné informace:

a) název, adresu sídla a lČ, bylo-|i přiděleno, dodavatele odpadu,
b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho

nebezpečných vlastnostech,
c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném

zařízeni s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné
protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařizení
nebo z jeho provozního řádu." *

* Pokud další oprávněná osoba (t1, zařízení k využití resp. k odstranění odpadu), které jsou
dále předávány odpady, bude požadovat k základnímu popisu odpadu protokol o odběru
vzorku odpadu a protokol o vlastnostech odpadu, tak tuto dokumentaci předává přímo
mobilnímu zařízení původce odpadů (samostatně nebo prostřednictvím tohoto mobilního
zařízeni). Pokud tyto doklady nejsou vyžadovány, je v základním popisu odpadu uveden
odborný úsudek o vlastnostech odpadu.

xe.",,,::?l*} #;§líi,
H,TIT;-" "a^,,rr:l&1/



DTA Group s,r.o.
Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů - hl. m. Praha

3) Ziišťování hmotnosti převzatého odpadu

Zjišťování hmotnosti převzatého odpadu/vážení do tohoto mobilního zařizení k nakládání
s odpady je realizováno u externích osob, tzn., u ,,koncových" oprávněných osob, které
provozují některé s typů zařizenl nakládání s odpadem (skládka, recyklační centrum) a jsou
povinně vybavena kalibrovanými vážícími technologiemi. Případně jsou využívány subjekty,
které p rovo zqí v ážící zařízeni p ro ko me rčn í ú če ly.

4.3 Nepřijetí odpadu dozařizeni

V případě, že odpad nebude do zařízení přijat (z důvodu nevyhovujících vstupních
charakteristik odpadu), bude tato skuteěnost ohlášena jednatelem společnosti panem
Davidem Talijánem na Magistrát hl, Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení integrovaného
povolování a odpadového hospodářství, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1. Tato skutečnost
bude zapsána do provozního deníku.

Ve zprávě se uvedou identifikaění údaje původce/oprávněné osoby, od které odpad nebyl
přijat, katalogové číslo a druh odpadu a důvod nepřijetí odpadu.

4.4 Ostatní povinnosti z pohledu zákona č. í85/200í Sb., o odpadech a vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Zaťízeni dále plní povinnosti vyplývající z § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady a § 18 odst. 3 - 11 zákona é, 18512001 Sb., o odpadech. Jedná se
o následující povinnosti:

- toto zařízeni je povinno identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a
osoby/subjekty, od kteqých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů a
vést o těchto skutečnostech evidenci.

* tyto odpady nejsou předmětem souhlasu, podle kterého je provozované toto zaťizeni

ldentifikace a evidence obsahuje následující údaje:
- jméno a příjmení/název subjektu (+jméno oprávněné osoby daného subjektu)- datum narození/identifikaění číslo (tČ) subjektu
- adresa trvalého pobytu nebo pobytuiadresa sídla subjektu,
- ČÍslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly

odpady odebrány nebo vykoupeny,
- identifikace odpadu (katalogové ěíslo) vě. bližšího popisu,
- datum a čas odběru nebo uýkupu odpadu.

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí

1

Katalogové
číslo

Název odpadu Kategorie
odpadu

16 01 04 Autovraky * N
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a iinÝch nebezpečnÝch součástí * o
16 01 17 Zelezné kovy* o
16 0,1 18 Neželezné kovy* o
17 04 01 Měd', bronz, mosaz o
17 04 02 Hliník o
17 04 03 Olovo o
17 04 04 Zinek o
17 04 05 zelezo a ocel o
17 04 06 Cín o
17 04 07 směsné kow o
17 04 11 Kabely o
20 01 40 Kovy o
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ldentifikaČní údaje je zařízeni povinno evidovat a uchovávat po dobu 5 let od odebrání nebo
vykoupení odpadŮ. Bez ověření údajů zařízeni odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit.

o uměleckého díla nebo jeho ěásti,
o pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
. průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
. obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařizení pro hromadnou

dopravu, dopravního znaéeni, souěásti nebo příslušenství veřejného prostranství a
pozemních komunikacía energetické, vodárenské nebo kanalizaěnízařízení, neboo části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybranéhozařízeni podle § 25 odst. 1

písm. c) a h) zákona.

5. PrŮběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, roění
hlášení o produkci a nakládání s odpady, provozní deník

5.í PrŮběžná evidence o odpadech a způsobech naktádání s nimi, roční h!ášení o
produkci a nakládání s odpady

Evidence se vede pro všechny odpadové toky, tj. pro odpadové toky, které vstupují do
vlastního zařizení a odpadové toky, které vznikají u provozovatele zařízení jakožto původce
odpadŮ. Evidence se vede průběžně v elektronické formě na PC*, vždy minimálně
v týdenním intervalu.

* Společnost využívá softwaru EVl (modul ,,mobilní zařízení") od společnosti lnisoft vč,
seruisní podpory. Jsou tak zajištěny vždy aktuální povinnosti v oblasti vedení průběžné
evidence i podávání ročního hlášení.

údaie o hmotnosti potřebné pro vedení průběžné evidence odpadech a následně pro roění
hlášení se získávaií z wstavenÝch dokladů (vážní lístek) oprávněnou osobou. které se

odpadu (přepoěet přes koeficientv - např. zdroi. CEHO).

Pro odpady, které jsou přijímány do mobilního zařizení, se používá kód nakládání B00. Tím,
že nedochází k jakékoliv úpravě a odpad je předáván dále do koncového zařízení k využití
popř, k odstranění odpadů, je používán kód k nakládání BN3.

Pokud vznikají odpady z vlastní činnosti zařízení, použije se kód pro původce odpadů A00
(vznik) a AN3 (---+ předáníoprávněné osobě).

Průběžná evidence o odpadech a nakládánís nimi obsahuje následující údaje:

Zaznamenávané údaje v evidenci odpadů

Odpady př'tjaté do zařizeni:
r pořadové číslo záznamu
. kód, název a kategorii druhu odpadu
. množství přijatého odpadu
. datum každého příjmu
o identifikace původce odpadů

íiilagístrát lrl. m. Prahy 4^
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Odpady předávané ze zařizení:
. pořadové ěíslo záznamu
o kód, název a kategorii druhu odpadu
. množství předaného odpadu
o datum každého předání odpadu
o název oprávněné osoby, které byl odpad předán a další nakládání s odpady, tj. využití

nebo odstranění.

RoČní hlášení o produkci a nakládání s odpady je zpracováváno dle přílohy é. 20
vyhlášky č. 383/200í Sb., o podrobnostech nak!ádání s odpady. Hlášení je
zpracováváno pro jednotlivé pražské obvody, ve kte4ých společnost DTA Group s.r.o.
během roku pŮsobila a to vždy do í5. 2. následujícího kalendářního roku. H!ášení je
podáváno v datovém standardu prostřednictvím !§POP (lntegrovaný systém plnění
ohlašovacích povinností)

PrŮběžná evidence o odpadech a způsobech nak!ádání s nimi, roční h!ášení o
produkci a nakládání s odpady, doklady o kvalitě přejímaných dokladů, základní
popisy odpadŮ, doklady o převzetí autovraků se uchovávají po dobu 5 - ti let.

5.2 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednicfuím integrovaného
systém u plnění ohlašovacích povinností v oblasti životn ího prostřed í,
(2) Odesílatel je povinen
a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu
ohlašovacího listu,
b) ke každé zásilce nebezpeěného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující
informace podle ohlašovacího listu,
c) v případě, že přeprava nebezpeěných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit
ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení
přepravy,
d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukoněení přepravy nebezpečných odpadů opravit
Údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a
ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem,
(3) Při přepravě nebezpečnÝch odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů
může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.

(4) PŮvodce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje tyto odpady mezi
svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování
odpadŮ nebo zařízení podle § 14 odst. 2, do kterého je nebezpeěný odpad po dokončení
přepravy íyzic(y předáván (dále jen ,,př'ljemce"), je povinen
a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí
nebezpeěných odpadů z ohlášené přepravy v integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu,
b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena, v
rozsahu ohlaŠovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukoněení přepravy,
c) zruŠit ohlášení přepravy nebezpeěných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného
zahdjení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a
přeprava nenízahájena v ohlášeném termínu,
d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů, nejpozději do 3
Pracovních dnŮ od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech,
pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze
v případě, že byl ohlašovatelem.

Maoistrát hl. m. Prahy
OO O"o, ochrany prostřed í
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(5) Povinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b) může za odesílatele splnit příiemce.
(6) Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady stanovené
tímto zákonem až do doby předání nebezpečného odpadu příjemci do zařízeni,
(7) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny
nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.
(8) v případě přerušení provozu inteorovaného svstému plnění ohlašovacích povinností v
oblasti životního prostředí ie možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit. pokud
odesílatel wplní ohlašovací list. ieden potvrzenÝ si ponechá iako doklad o předání
nebezpeěného odpadu a druhÝ přiloží k zásilce a po dokoněení přepraw si iei ponechá
přljemce. Po obnovení provozu inteqrovaného svstému plnění ohlašovacích povinností v
oblastiživotního prostředí ie příiemce do 3 pracovních dnů povinen doolnit údaie o přepravě
nebezpeěnÝch odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do inteqrovaného svstému olnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

5.3 Provozní deník

Součástí provozního deníku jsou následťlíci zaznamenávané údaje:

o jméno (a) obsluhy,
o sledování spotřeby pohonných hmot,
. ěasow harmonogram cesty nakládaného vozidla vě. základního popisu přepravovaného

odpadu,
o výstupy z průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, pozn. výstup

z evidence o odpadech jde libovolně pořídit i z programu EV! 8 k jakémukoliv dni během
kalendářního roku,

Provozní deník je souěástí kapitoly 8.2.

K provoznímu deníku jsou dispozici všechna zaznamenaná provedená školení z hlediska
nakládání s odpady, bezpečnosti práce. Rovněž jsou k dispozici všechny potvzení
z provedených technických kontrol automobilů.

6. Monitoring zařizeni, bezpeěnost při provozu, ochrana životního prostředí
azdravi lidí, ADR, nakládání s odpady s obsahem azbestu

6.í Monitoring zařizeni

Monitoring tohoto zařízeni spoěívá v pravidelném kontrolování technického stavu vozide|
uvedených v kapitole 2.3, Jsou dodžovány pravidelné zákonem předepsané technické
a emisní kontroly. O těchto kontrolách jsou pořízeny písemné výstupy (zápisy do TP,
provozní deník).

Obsluha zařízeni (řidiči) dále provádí každodennívizuální kontrolu automobilů a samostatně
i kontejnerů sloužících k přepravě odpadů vyspecifikovaných v kapitole 3.2. Při
dlouhodobějším odstavení automobilu jsou pod něho podsunuty plechové vany pro případ
úniku olejouých náplní a je tak zabráněno potencionálnímu úniku do povrchových či
podzemních vod.

Z důvodů možného mísení odpadů ulpěných na stěnách kontejnerů s nově přepravovanými
odpady, jsou kontejnery v případě potřeby čištěny.

ffi3§řT5|!jfi;[Jíl, 12
Praha 1 
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6.2 Organizační zajištění provozu zařizení

Pracovníci (cca 20) obsluhující mobilní zařizení mají k dispozici sociální zázemi (WC,
sprcha, umyvadlo, šatna) v pronajatém objektu v Praze - Dolních Měcholupech, kde
spoleěnost má rovněž i administrativní zázemí,

Provozní doba zařizeni je odvislá od provozní doby jednotlivých původců odpadů,
standardně však 8,00 - 16,00 h.

6.3 Bezpečnost při provozu, ochrana žlvotního prostředí a zdraví lidí

Každý automobil, v případě nástavby s otevřeným kontejnerem, je vybaven sítí popř.
plachtou, která je uzpůsobena k překnývání kontejnerů při přepravě odpadů a zabraňuje tak
samovolnému uvolnění přepravovaného odpadu z kontejneru.

Zařízení slouží i k přepravě vybraných nebezpeěných (vě, kapalných) odpadů je každý
automobil vybaven sorbetem (vapex) a to i z důvodů možného úniku paliva ěi oleje při
autonehodě a potencionálního uniku do životního prostředí.

Parking automobilů se realizuje na pevných zabezpeéených plochách.

Každý automobil má v rámci povinné výbavy typizovanou autolékárniěku.

V automobilech náležících do mobilního zařizenije umístěn kanystr s pitnou vodou o objemu
'l0 l (variabilně průběžně nahrazováno balenou vodou).

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu se zákonem é. 26212006 Sb., zákoník práce, Zaměstnanci mají k dispozici
odpovídající ochranné a pracovní pomůcky.

První pomoc

- nepodlehnout panice,
- zjistit, co zraněného ohrožuje na životě,
- zhodnotit stav zraněného, zajistit životně důležité funkce zraněného (dýchání, srdeění

ěinnost, vědomí),_ odstranit příčinu, která způsobila poranění.

První pomoc při úrazech - šokov,ý stav, krváceni, úraz páteře, zlomeniny a popáleniny

K ÚrazŮm mŮže dojít při samotném provozu mobilního prostředku nebo v prostorách
jednotlivých původců odpadů (nakládka odpadů)

První základní postup na místě úrazu se odv'rjí v závislosti na závažnosti stavu, tedy na míře
ohroŽení života. U každého zraněného se zjistí, jaký je stav jeho vědomí, jak postižený
dýchá, zda krváci, a dále podle rozsahu nehody/události odhadnout pravděpodobnost
dalŠÍch poranění a ty dále ošetřit. Zaěneme tím, že zjistíme, zda je pacient při vědomí
(navázani kontaktu, dotykové pod něty) a zda dýchá (např. zapadlý jazyk),

Šok je zdravotní stav, při kterém docházi k většímu krvácení, dochází tak k poklesu krevního
tlaku a sniŽuje se krevní průtok v orgánech. Krvácení může blýt vnější (tepenné, žilní
krvácení nebo z rány) nebo vnitřní (při vnitřním krvácení člověk krvácí většinou do dutiny
břiŠní a zvenku není na pacientovi vidět žádné poranění), Mezi přiznaky šoku patří bledost,
pocenÍ, slabý puls na zápěstí, zrychlený tep, pacientovije zima, třese se a může být zmatený
nebo má dokonce poruchy vědomí. První pomocí při šokovém stavu je tzv. protišoková

Maoistrát hl. m. Prahy
Odb-or ochrany prostřqdí 13
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např. ŽidlÍ. Pokud existuje podezření na poranění břicha, nohy zvednete pokrčené. Je také
potřeba postiženého přiknýt z důvodu chladu a zabránění prohloubení šokového stavu.

První pomoc při krvácení - vnitřní a vnější. U vnitřního krváceníje jedinou první pomocí
protiŠoková poloha. Při zevním krvácení nezáleží na tom, zda je krvácení tepenné nebo žilné
- v kaŽdém případě je nutné krvácení zastavit. Na krvácející ránu přiložíme tlakový obvaz.
JestliŽe krev po obvázáni prosakuje, přidáme další vrstvu. Je-li zdroj krvácení na koněetině,
zvedneme ji tak, aby rána byla nad rjrovní srdce, a tím snížíme krvácení. Štrtiolo se používá
pouze ve výjimečných případech, kdy ani po přiložení tří vrstev tlakové obvazu krvácení
neustává. Většina krvácení se zvládne použitím tlakových obvazů. Pokud však ani ty
nepomohou, přiložíme škrtidlo, Lze použít pouze na koněetině, končetina pak musí být
bledá, bez hmatného tepu za místem přiložení škrtidla. Je nutné zaznamenat čas přiložení
Škňidla, protože koněetina může být zaškrcená nejdéle hodinu, škrtidlo nepovolujeme a
znovu nepřikládáme.

Příznakem poranění míchy je porucha citlivosti a hybnosti horních ěi dolních končetin. při
podezření na poranění páteře se vyvarujte nevhodné manipulace. Nejlépe je poraněného
zachovat v poloze, ve které byl nalezen. Potom je dobré zraněného položit na záda v na
tvrdé rovné místo - nosítka, zem, Zároveň je dobré fixovat krční páteř - simulovat krění
límec například přiložením polštáře nebo deky z obou stran. Pokud ělověk nedýchá, opatrně
zakloňte zraněnému hlavu, aniž byste s hlavou hýbali do stran - zachovejte osu páteře.

Zlomeniny rozlišujeme na zavřené a otevřené. Zlomeniny za žádných okolností
nenarovnáme, končetinu ponecháme ve stejné poloze a fixujeme ji dlahou (i provizorní). U
otevřených zlomenin sterilně ránu zakryjeme, abychom zamezili znečištění, a fixujeme ji
stejným způsobem jako zlomeniny zavřené.

Styk s nebezpečnou látkou (nafta, benzín) vdechnutí: přemístit postiženého na čerstr4ý
vzduch. V případě zástavy dechu provést umělé dýchání a uvést do stabilizované polohy.
Přivolat lékařskou pomoc. Styk s kůží: omýt vodou a mýdlem. Ošetřit krémem. Zasaženi
očí: vymývat vlažnou vodou 15 minut, při přetrvávajících problémech vyhledat lékaře. Požití:
vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení (zabránění proniknutí do plic). Vyhledat
lékaře.

6.4 ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Společnost DTA group s.r.o. v případě přepravy nebezpeóných odpadů nesplňuje podmínky
přepravy dle ,,plné ADR", tzn., provozuje ,,podlimitní přepravu". Následující tabulka uvádí
limitní množství k jednotlivým odpadům, tzn. maximální množství, které lze převážet v rámci
,,podlimitní přepravy".

Katalogové
číslo Název odpadu Limit dle ADR

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

Hrubá hmotnost
(btto) 1000 kq

0B 01 13
Kaly z barev nebo z laků obsahujícíorganická rozpouštědla
nebo iiné nebezpeěné látkv

Hrubá hmotnost
(btto) 1000 kq

08 01 17
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látkv

Hrubá hmotnost
(btto) 1000 kg

0B 04 09
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látkv

Hrubá hmotnost
(btto) 1000 kg

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
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btto - celková hrubá hmotnost (s obalem)

Pokud využijete zvláštního ustanovení 598, může se naložit do celkové hmotnosti dopravní
jednotky:

ustanovení 598
Následující předměty nepodléhají předpisům ADR:

Nové akumulátory, jestliže:

. jsou zajištěny proti posunu, pádu a poškození;
o jsou opatřeny zařízenim na přenášení, ledaže by byly stohovány, např. na paletách;. nevykazují na vnějšístraně nebezpeěné stopy louhů nebo kyselin;. jsou chráněny protizkratům.

Použité akumulátory, jestliže:

. jejich skříně nevykazují žádné poškození;

. jsou zajištěny proti netěsnosti, posunu, pádu a poškození, např. stohováním na
paletách;

. nevykazují na vnější straně nebezpeěné stopy louhů nebo kyselin;. jsou chráněny proti zkratům.

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí _ 15
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080411
Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahujícíorganická
rozpouštědla nebo jiné nebezpeěné
látky

Hrubá hmotnost
(btto) 1000 kg

13 02 0B Jiné motorové, převodové a mazací oleje Hrubá hmotnost
(btto) í000 l

13 08 02 Jiné emulze Hrubá hmotnost
(btto) 1000 l

,l5 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpeěných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné Bez omezení

15 02 02
Absorpění činidla, filtraění materiály (včetně olejouých filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděw znečištěné nebezpeěnými látkami

Nepodléhá ADR

16 02 11
Yyřazená zařizeni obsah uj ící chlorofluorouhlovod íky,
hyd rochlorofluorouhlovod íky (HCFC) a
hydrofluorouhlovod íky (H FC)

20 ks

16 02 13 Y yř azená zařizeni obsa h uj ící ne bezpečné složky
neuvedená pod ěíslv 16 02 09 až 16 02 12

20 ks

16 06 01 olověné akumulátorv Viz text

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Hrubá hmotnost
(btto) 1000 ko

17 06 01 lzolační materiál s obsahem azbestu Hrubá hmotnost
(btto) 333ko

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest Hrubá hmotnost
(btto) 333 ko

17 09 03
Jiné stavební a demoliční odpady (věetně směsných
stavebních a demoličních odpadů)
obsahuiící nebezpečné látkv

Bez omezení

20 01 23 Y yř azená zařízeni obsah u i ící ch lorof l uorou h lovod íkv 20 ks

20 0,1 35
Yyřazené elektrické a elektronické zařizeni obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly
200121a200123

Nepodléhá ADR
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"Použité akumulátory" jsou takové, které jsou přepravovány za účelem recyklace po
normálním používání,

Provozovatel bude p!nit následující:

. dopravníjednotka musí být vybavena minimálně jedním 2 kg hasicím přístrojem,
o musí být dodržen zákaz společné nakládky,
o pokud je předepsáno, musí být dodržen dozor nad vozidly,o řidič musí biýt proškolen alespoň jako osoby ostatní podílející se na přepravě

nebezpečných věcí,
. kusy musí splňovat stejné podmínky jako při přepravě v plné ADR (certifikované

obaly s kódem, bezpečnostníznaěkou popř. znaěkami a UN ěíslem látky v obalu),o musí být vystaven přepravní doklad dle požadavků ADR.

Nakládání s odpady s obsahem azbestu

Odpady s obsahem azbestu lze do zařizeni přijímat pouze v utěsněných pevných
nádobách, neprodyšně uzavřených silnostěnných PE pyt!ích anebo v
atestovaných uzavřených PE pytIích, v celokovovém kontejneru s těsnícím
víkem. Tyto shromaždbvací prostředky musí být řádně označeny věetně štítku s
upozorněním na obsah azbestu.

V případě havarijního otevření obalu s odpadem s obsahem azbestu si pracovníci
nasadí respirátor, dop|ní ochranný oděv, odpad zkropí vodou nebo enkapsulaěním
ěinidlem, resp. přikryjí vrstvou inertního materiálu k zamezení nadměrné prašnosti a
asanují do náhradního obalu. Potom fieště před usednutím do kabiny vozu) se dle
možnosti vysprchují (nebo obdobně smyjí azbestový prach např. balenou vodou) a
přev!éknou se do náhradního pracovního oděvu. Použitý pracovníoděv se odváží k
vyčištěníopět v uzavřené těsnící nádobě.

Magistrát hl. m. Prahy 4A
Odbor ochrany prostřed l
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7. Záznam o prokazatelném proškolení zaměstnanců s tímto provozním
řádem

Potvzuji, že jsem byl seznámen s Provozním řádem mobilního zařizení ke sběru a uýkupu
odpadŮ, jehož provozovatelem je spoleěnost DTA Group s.r.o. a jehož platnost je vymezena
pro územíhl. m. Prahy.

Datum Jméno funkce podpis

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Mariánské nám,21 ,
praha 1 Č-n ,rn,
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8.

8.1

provozní řád mobilního zařízení ke sběru a

Přílohy

provozní deník

8.2 Technické průkazy

Technické průkazy automobilů mobilního zařízení s platností od 412019 ve smyslu tabulky
z kapitoly 2. 3. jsou součásti spisu, kteqý je uložený na Magistrátu hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy 18
Odbor ochrany prostředí /
Mariánskénám,Z _ 5 I
praha 1 r Ťgí
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