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Provozrí řád Vintířov

1. Zá|<ladní údaj e o zaŕízení

Wastník zařízení:
AMT s.ľ.o. Příbľam
se sídlem: U NikolajĘ 382, I50 00 Pľaha 5 _ Smíchov
lČ: 47o$q25
DlČ: Cz47afi925
Telefon: +42A 38 474777
Jednatel: Jan Cimburek
Zápis do oR: MěstsĘ soud v Praze,oddíl C' vložka 15483

P rov o zov ate l zař íz ení :

AMT s. r. o. Příbram
se sídlem: U Nikolajky 382' l50 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 47053925
DIČ: CZ47053g25
Telefon: +420 318 474777
Jednatel: Jan Cimburek
Zápis do oR: MěstsĘ soud v Praze'oddíl C' vložka 15483

Korespondenční adresa provozovatele :

Adresa: AMT s.ľ.o. Příbram,
Pffbľam III/168' Ż61 0I Pffbram

ĺČo: 47053925
Registrace: Městský soud Praha, oddíl C' vloŽka 15483
Telefon: +420318474777
Fax: +420318635 162
email: amtpribram@amtpribram.cz

Adresa provozovny:
Vintířov l85, Chodov,357 35

Statutární zástupce:
Jednatel Stanislav Cimbuľek

Jednatel Jan Cimburek

Vedoucí provoz'. -

VÝznamná telefonní čísla

o

AMT s.ľ.o. Přĺbľam
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Pľovozní řád Vintíř'ov

Policie:
Záchrannä služba:
Městský úřad Vintířov

KHS Karlovy Vaľy

ČlŻp oĺpobočka K. Vary

KÚ Kaľlovaľského kľaje

Městský úřad Sokolov

AMT s.ľ.o. Příbram

158
155
+420 352 665 416
Vintířov 62' Vintířov,35] 44
+420 352 328 311
Závoďni94,360 21 Kaľlovy Vary
+420 353 273 330
Dľahomířino náměstí I97 l 16
+420 353 502 1 1 1

Závodní 353/88, 360 2I Karlovy Vary
Rokycanova 7929,356 01 Sokolov
+420359 808 111

Platnost pľovozního řádu

Je dána rozhodnutím Kľajského úřadu Karlovarského kľaje. Pľovozní řád bude
aktualizován odpovědným pľacovníkem vŽdy' pokud dojde k nějaké zásadní změně, kteľá
bude vyŽadovat změnu provozního řádu (změna technologie, platných předpisů atd.)

Adľesa a ridaie o pozemcích

ZaŤizęni stojí na pľonajaých pozemcích p.č:. 48913,48514, 48515,48914,48916,48917,

48918, 3I5l2, 48411, 485lI, 48517 , 489lI, 48915, 49011, 50212, 50312, 513/1 k.ú. Vintířov u
Sokolova, obce 560685 Vintířov, okĺesu CZ04I3 Sokolov, Lv 16].

Ż. Chaľakter a ričel zaŕízení

Zaĺízęnije uľčeno k úpravě separovaného odpadu:

I0 II 12 odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 (zvýĺoby skla a skl. výrobků)
l5 01 07 skleněné obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
16 0I20 sklo (sklo zvyŤazených vozidel atd.)

17 02 02 sklo (sklo ze stavební a demoliční činnosti)
19 12 05 sklo (sklo z ilpravy odpadů jinde neuvedené)
20 01 02 sklo (sklo z odděleného sběru kĺomě odpadů 15 01)

o Roční kapacita zaŕízeni 45 000t/rok

. maximální okamŽitákapacita 1 000t

. zásob, které jsou postupně zpracovány,je 13 000 tun

o pľůměrná denní kapacita 150 t/den' při frakci 0'1mm

ZaŤízení na úpľavu skleněných střepů se stává z administľativní budovy (včetně

sociálního zařízeni), příjmových ploch, technologie mletí skleněných střepů (moučky) a

3. Stľučný popis zaÍizenl
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Provozní řád VintÍřov

expedičních ploch' Přijaté sklo je skladováno na příjmoých plochách s betonovým povrchem
a je ohľaničeno železobetonoými zdmi.

Technologie umoäuje nezívislou pľodukci skleněných střepů (moučky) v kulovémmlýně' kde se melou střepy na frakci 0,l mm. Následně dochází ke třídění střepů vespeciálním zařízení ,,Ventoplex". Vytříděná skleněné střepy (moučka) je prostřednictvÍmpásového dopľavníku uloŽena do siloých zásobníků. odtud je moučka plrrcnu do cisterens filtľací vzduchu' Výchozím produktem je skleněná moučka (střep), která je stále odpadem ofrakci menší než},l mm a je předávána k dalšímu využití.
Skleněné střepy a sklo jsou přijím á.ľľy zprovozů v Novém Sedle a Pffbrami a pocházíze systému separovaného sběru na űzemí Čn. ľri;ĺmaný odpad musí být vkvalitě, která jesoučástí uzavíraných smluv. Nesmí obsahovat komunální odpad a nebezpečné odpady(dodávka j inak není převzata).

V tomto ząřízení vznikají odpady z výroby:
19 1212 směsi mateľiálů z mechanické činnosti katalogoqým. Množsfuĺ těchto odpadůje c.ca 

9'J te z 1 tlrly vyľobené skleněné -o,rčky20 03 0l směsn;ý komunální ôapaa - z beznih" o."'"^ jejichžmnoŽství nepřesahuje50 kýok.

Z údržby a provozu prącovních stĘů a jiných častí technologie vznikají nebezpečné odpady:13 01 10 Nechloľované hydrauticŕo mineramĺ ol": 
-

13 02 05 Nechlorované mineľální motoľové, převädor, é amazací oleje15 02 02 Absorpční činidla,filtľačnímateriályĺ"e.t''Ě olej.filtrujin uuĹlĺz"neuľěených),
čistící tkaniny a ochľanné oděvy 

^"8iste''e 
neblzpeeŕymi látkami16 06 01 olověné akumulátory

16 06 02 Nikl-kadmiové batęrie a akumulátory
20 0121 Zářivky

Vzniklé neb91ľ9e1ý odpady jsou opatřeny identifikačním listem No a uloŽeny veshľomažďovacích nid9bách, které-jsou odznačeiy kódern odpadu podle katalogu ođpadu,v areálu na místě, kde je zřízeno,,Sĺľomaždišti ĺeĹezpeonycľr odpadů.. a dále pak předávtínosmluvním oprávněným osobám. śhľomaŽdiště je u-ĺrtł. v samostatné místnosti v budověstrojních dílem.

Technologie není zdrojem pľůmysloých odpadních vod, v areálu se pľodukují pouzesplaškové odpadní vody, které jsou svedeny do vlastní Čov.

Vzniklé odpady jsou evidovłány v programu EVI8 a uchovány v evidenci po dobu 5 let.ođpađy jsou dále předávány oprávněným osobám.

AMT s.r.o. Příbram

4. obsluha zaŕízení a oľganizační zajištění pľovozu

P ov inno s t i ob s luhy zaříze ní ;
o Znát bezpečnostní a hygienické předpisy včetně požámích

Datum vydání: 5. l t.20l0
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Provozní řád Vintířov AMT s.r.o. Příbľam

. Při předaní pľacoviště ěi ukoněení práce zanechat pracoviště v naprostém pořádku vč.

úklidu
o Při prárcipouŽívat určené osobní ochranné prostředĘ a ochĺanný oděv.

. Řĺdit se provozÍrími řády, směmicemi anařizeními

Za provoz zařizení odpovídá vedoucí provozovĺry. V případě jeho nepřítomnosti jeho

zástupce. Školení pracovníkůje provedeno při nástupu do zaměstnání vedoucím provozovny
a smluvní osobou, kteľá vlastní příslušná oprávnění. Dále jsou pľacovníci proškolovĺíni
peľiodicĘ dle příslušných vyhlášek osobou, která vlastní příslušná oprávnění.

ZaÍizení je kontrolováno vedoucím provozovny na zač,źú|u směny při převzetí pracoviště po

stránce:

o Pľovozní
o Bezpečnostní

Provozní řád bude aktualizován odpovědným pracovníkem vždy, pokud dojde

k nějaké zásadni změně, která bude vyžadovat změnu pľovomího řádu (změna činnosti,
platných předpisů aĘ.).

Při ukončení směny provede vędoucí provozovny zápís do provozní knihy' kde uvede
množství přijatého a expedovaného materiálu.

5. Monitoľování provozu zaÍlzení

Monitoring zaÍizęní pľobíhá každý den, vizuźůně, kontľoluje se stav zařízeni,
uloŽených odpadů i počasí. V případě mimořádných událostí se musí ihned sjednat nápravné

opatření. Denní zźznarry o pľovozu zatizeĺí jsou zaznałrleniĺny do provozní knihy (a to
včetně mimořádných událostí). Společnost AMT s.r.o. Příbľam sleduje a zaznamenávźl

v pľavidelných intervalech vsfupní i ýsfupní hodnoty, kteľé zatéžuji životrlÍ prostředí
(pouŽívané chemikálie, nebezpečný odpad, emise atd.). Veškeré hodnoty se ZaznarÍLenávají a
jednou za ptil ľoku vyhodnocují. Na základě vyhodnocení se, v případě neshody, sjednává

nápravné opatření . Z hlediska emisí a odpadních vod je zátéž na Životního prostředí
minimální.

6. Přejímka odpadů a vedení evidence

Pře i ímka odpadů_fyziclĺĺ :

odpad přijímaný do zaÍizení je dodávĺán nákladními auty. odpad je zváŽen na vázę
v aľeálu. Vedoucí provozovny vizuálně zkontroluje kvalitu dodávky na vozidle' především
z hlediska hrubých nečistot (lepená skla, drátoskla, stavební suť, zęmina apod.). Tuto vizuálĺrí
kontrolu provádí i během vykládĘ. Při negativním ýsledku kontroly se dodávka
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Provomí řád Vintířov AMT s.ľ.o. Příbram

nepřevezme, wáLtí se po předchozím projednání s dodavatelem zpět na jeho náklađy.
Z ýsledku negativní kontľoly bude proveden ľeklamační pľotokol. Toto konečné rozhodnutí
provede vedoucí pľovozovny. Při pozitivním ýsledku je odpad přijat đo zaŤizení a uskladněn
na volné ploše. Dodavateli je potvľzen nebo vystaven dodací list. Vedoucí pľovozovny zapíše
do pĘemĘ údaj o datu přijetí, dodavateli, druhu odpadu včetně katalogového ěísla a
hmotnosti odpadu či případné srźŮky. Na zakladě příjemek je proveden zápis do skladové
karty.

Přeiímka odnadů-admĺnistratĺvní:

o Kontľola dokumentace odpadů
o ZáznammnoŽství a chaľaktęristiky přijatého odpadu
. Vydání písemného potvrzení
o Zapsźní dodávky do příjemky materiálu ,včetně data přijetí, dodavatele, druhu odpadu'

katalogového čísla a hmotnosti. Na základě příjemek je provedenzźryis do skladové kaĘ.
o Každý nový dodavatel je povinen dodat k předávanému odpadu doklad o kvalitě

přejímaných odpadů viz. Příloha č.2 k vyhl.č. 383/2001 Sb.

Veškeré doklady ýkajicí se přejímání odpadů jsou uschovávány po dobu 5 let

Za vedeni evidence odpovídá vedoucí provozovny. Na konci měsíce předá tyto úđaje
na ředitelství společnosti, kde jsou uloŽeny další doklady o přejímaných odpadech (doklad o

kvalitě přejímaných odpadů viz příloha č:.2kvyhl.č. 3831200l Sb.) a jsou sumarizovány dle
dodavatelů včetně lČo a druhu odpadů pro potřeby plnění ohlašovací povinnosti za odpad a

zaŤizeni. Evidence odpadů na příjemkách je samostatnou přílohou provozní knihy, kteľá
obsahuje údaje o provoztl zařízení, pľohlídkách zaÍízení, zźxadách, školení atd.

7. opatření k omezení negativních vlivů zaŕlu;ení a opatření pľo
případ havárie

Pořádekje udržován, jak v prostorách určených pľo příjem odpadů, tak na venkovních
plochách. Po ukončení směny je pľováděn úklid. Skleněné odpady díky svému charakteru
nemohou uniknout do okolí mimo areéi ari vlivem zhoľšených hydrometeorologicĘch
podmínek. Činností zařízeni není moŽno způsobit havárii. Pro případ požáĺujsou ľozmístěny
hasící přístĄe a další pomůcĘ.
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Pľovozní Říd Vintířov AMT s.ľ.o. Příbram

8. Bezpečnost pľovozu' ochran a životního pľostředí a zđÍaví lidí
Všichni zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání proškoleni smluvním

pľacormíkem z hlediska bezpečnosti práce a požfuní ochrany. Dále periodicĘ dle platných
zákonů a vyhlášek. Přidělovíní ooPP je součástí pľovozního řádu na zéů<]adě
vnitropodnikové směľnice dle vyhodnocení nzik. Prani si zaměstnanci zajištĘí sami. Každý
pracovní űraz, ikđyž nezanechá pracolmí neschopnost, musí být zanlamenándo knihy uraztla nahlášen nadÍízenému. Dále postupovĺĺno podle B)ZP. Pti űranł je každý pľacovník
povinen poskytnout postiŽenému první pomoc' pokud je to vjeho silách. Lékámička je
umístěna v kanceláři a je v případě potřeby vždy přístupná. Lékařská preventivní péče je
zajišť ov ána sm luvním lékařem.

9. Návrh na zavedení pľovozního deníku

Veškeré údaje poŽadované v provozním deníku jsou vedeny v rozsahu poŽadovaném
v bodě 10 přílohy č. l vyhlášky č,. 383/200l Sb. To znamená, Že všechny skutečnosti
charakteľistické pľo pľovoz zařízeníjako jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu
zařízerÍ, např. dodavatele odpadu, mnoŽství odpadů, kvalitu odpadů, kategorii odpadů' údaje
monitoringu zaŤizení kontroly zařizeru atd. jsou zapsáĺy do evidenc. 1pľ";ĺ-Lu mateľiálu'
skladové kaĘ, provozní kniha), která je prvotně prováděna ručně a poté zapsźnado intemího
sof|waru AMT s.ľ.o. Pffbram na provozovně a poté převedena na ředitelství do pľogľamu
EVI8 (přejímky, pľovozní knihy atd.)

Zźznamy o školení zaměstnanců a o kontrolách zatizęní a další nezbytné zźvnamyjsou ukládány na ředitelství společnosti. Kdo tuto evidenci vede a zođpovíd á za ni, je
stanoveno náplní práce odpovědných pľacovníků. Společnost AMT s.ľ.o. Pffbram je držitelem
certifikátů systémů ISo 9001 :200l, l400l:2005 a 1800l:2008 a je povinna mítjasně
zdokumentované povinnosti, odpovědnosti za jednotlivé činnosti, jejich ľozsah a plnění
poŽadavků legislativy. Má také jasně určené postupy pľo řízení a řešení veškeých situací
fýkajících se chodu společnosti.
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Provozĺlí řád VintÍřov
AMT s.r.o. Příbľam

Seznam příloh
Příloha č. 1 - Hlĺášení o pľůběhu služby
Přílohač,.2 - Zánamy o poruchách abdstranění
Příloha č. 3 - Seznam zjišiěných závad'
Příloha č. 4 - Zźunamy uŽivaiele a jiné
Příloha č' 5 - Záznamo seznĺímení obsluhy s pľovozním řádem

Datum vydání: 5. l 1.20 10
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Pľovozrí řád Vintířov

pŘÍr.,oHA č. 1

1. Dne
2.Příjmeni a jméno:

AMT s.ľ.o. Příbľam

Hĺ,ÁŠBľÍ o pnŮľĚHU SLUŻgv
od do:

1

2

3. Předává se

4. Závady

Pľovedená opatření
Hod. od - do Zjištěné závady

5. Mimořádné události

o. Úkoly k zajištění

7. Zźnnamy kontrolních orgánů

Předává:

Datum vydánĺ: 5' l 1.2010

Přejímá:
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Provozní řád Vintířov AMT s.r.o. Příbram

pnÍĺ-,oH Ač,.2
zĺzN ĺMY o PoRUCHÁCH A oDSTRAľĚNÍ

Podpis
kontľol.
oľgánu

Podpis
vedoucího
pľoYozu

Datum
odstľanění
závady

Kdy, kdo a jak
odstľaní závadu

Kdo zjistil závadu

fiméno a podpis)
Jaká byla zjištěna
závada
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Pľovozrí řád VintÍřov

pnÍľ,oHA č. 3

SEZNAM ZJIŠľĚľÝc H z^vAD

AMT s.ľ.o. Příbram

ZapsalZjištěné záľađyI)atum

Dafum vydání: 5. l l .20l0
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Pľovoaní řád Vintířov AMT s.ľ.o. Příbram

ľŘÍľ,oHł č. ł
zĺzrlĺMY uŽlvłľELE A JINE

(Pověřená osobąuživatel, technik znalec,odborný technik, provozní technik, reviznitechnik
- dle vlastního systému bezpečnosti práce)
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PRILoHA č. 5

Z^ZNAM o sEZNÁMENÍ oBsLUHY s PRovozNÍM ŘÁopnĺ

Datum vydání: 5.l l.2010 Stľana 14 (celkem 14)


