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t . zőkladni údale o ząŕllzenil
Nózev ząřizeniz Áutovrokoviště - zařízení ke sběru o zprocovĺíní outovroků

Vlostník zařizeníz Sprĺívo mojetku Kynšperk nod ohří, spol. s r'o.

Chebskő 697
Kynšperk nod ohří
357 5t
Tő 252 33 55ó

Provozovotel zařizeníz Sprrívo mojetku Kynšperk nod ohří, spol. s r.o.

Chebskő 697
Kynšperk nod ohří
357 5r
Tč 252 33 55ó

Stotutórnĺ zĺístupce: W ernzr Zahrl' jednotel
Telefon: *4?o352 ó83 0ó1

Mobil: +42O775736 609
Emoi l: moŤouskovo@smkynsperk.cz

odpovědnó osobo: p. Lodĺslov Vĺtek - telef on: +4?o 7?5 660 895
Umístění provozovny: školní 542, p.p.č.l 84 / 3, k.]i. Kynšperk nod ohří
Kopocitní füoje: Projektovonĺí kopocito činí mox. 50 vozů

Denní kopocito pro vypouštění provozních nĺíplní: mox. ? vozy

Denní kopocito pro celkovou demolici outovroků: max.2 vozy

G)flttt 'SETVIS"

Význomnó telefonní čís!o:

@ HÁ5IčI:a15o
trĺ66 E uÉrnŘr,E155
Elľ H PoLICIE: a158
niiiroEE NoUzoVÉ VoLÁruÍ: n II2

Dotčené orgĺíny stótní spróvy:

- ffi KV Kroje - Drohomířino nőbřeźí L97/t6, Korlovy Vory 3ó0 09
TeleÍon Ż+4?o 353 237 331

E-moil: public kk@kv.cizp.cz
_ łĄěstský úřod Sokolov, odbor fuaz - Rokyconovo 1920, sokolov 35ó 01

Telefon: t +42O 359 808 111

E-mai l: i itko.skrobolovo@mu-sokolov.cz
_ Krojskó Hygienickĺń stonĺce Korlovorského kroje- Zővodní ó4, Korlovy Vory 3ó0 21

Teląfonl Ż +42o 355 328 311

E-moi l: sekretoriot@khskv.cz
_ KÚ KV Kroje, odbor b"z - Zővodní 353/88, Korlovy Vory - Dvory 3ó0 0ó

Telefon: 8 +4?O 354 ?2? 3OO

2. Charakier a ftel zařizeníz
Účel ząřizeníz Zařízení bude využívĺíno ke sběru o zpracovĺíní outovroků.

Přehled druhů odpodů, pro něž se zařízení určeno:

o) odpody přijímoné:
t6Ot04*-Autovroky

b) odpody vznikojící:
1ó 01 03 - Pneumotiky
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1ó 01 07* - olejové filtry
1ó 01 08* - Součđstky obsohující rtut'
1ó 01 09* - Součđstky obsohující PCB

1ó 01 10* - Výbušné součóstí (nopř. oirbogy)

1ó 01 11* - Brzdové destičky obsohující ozbest
16 ot Í? - Brzdové destičky n"uvedené pod číslem 1ó 01 11

15 01 13* - Brzdové kopaliny
Ĺ5 o? o?* - Absorpční činĺdlo, f iltroční moterĺóly (včetně olejoých f íltrů jinok blíže

neurčených), čisticí tkoniny o ochronné oděvy znečištěnénebezpečnými lĺítkomi

1ó 01 14* - Nemrznoucí kopoliny obsohující nebezpečnélőtky
1ó 01 15 - Nemrznoucí kopoliny neuvedené pod číslem t6 ot L4

1ó 01 1ó - Nĺídrže no zkopolněný plyn

t6oLt7 -Železnékovy
1ó 01 18 -Neźeleznékovy
1ó 01 19 - Plosty
t6 Ot 20 - Sklo
1ó 01 21x - Nebezpečné součĺístky neuvedené pod čísly L6oLo7 ąŹ 16 ot 11 o 1ó 01 13 o L6 ot t4

t6 ot 2? - Součĺístky jĺnok blíže neurčené
p L? n - Jiné odpody (včetně směsí moteriĺílů) z mechonické úpravy odpodu neuvedenépod

číslem 19 12IĹ

Sběr odPodů: Soustřed'ovőní odpodů próvnickou osobou nebo fyzickou osobou opróvněnou k

podnikđní od jiných subjektů za účelem jejich předőnÍ k dalšímu využití nebo

odstronění.
Soustředbvĺíním odpodů: Jejich shromožd'ovóní původcem, sběr o ýkup k tomu oprĺívněnou

osobou, shromožd'ovĺíní odpodů jejich původci i oprővněnými osobomi,

ale i jiné soustřed'ovőní než shromožd'ovőní převzotých odpodů

osobomi oprđvněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich

využitím nebo odstroněním.

3. Stručný poPĺs zořízení:
Sklodovocí prostředky: shromožd'ovocí místo pro jednotlivé druhy nebezpečných odpodů o

ostotních odpodů jsou situovóno v garőźích o dílnóch. Kaźdé shromoždiště odpodu je

zostřešeno o opotřeno neproPuŚtnými povrchy. Vdílenskéholeje povrch opotřen lopolem_.

Dolší vybovení shromoždišt': sudy, kóje o kontejnery. Pro shromožd'ovóní kovových odpodů

slouží garőź, ve které bude umístěn kontejner na shromožd'ovóní kovového odpodu.

5klodovoné rozebrané outovroky jsou uklĺídóny do garőźí tok, oby bylo možno čĺísti
opětovně použít nebo moteriĺílově využít. 5hromožd'ovocí prostředky nebezpečných

odpodů: nđdoby, kontejnery, nődrźe,jímky, sudy - vše bud' ve dvouplĺíšt'ovém provedení,

nebo umíst ěné na zőchytné jímce. Budou vzőjemně odlĺšeny a označeny. Dóle budou

zojišt'ovot, źe shromožd'ovoný odpod nebude nežĺídoucím způsobem unikot, nebude

smíchĺívón, zneuŹívőn, znehodnocovĺín. odpod bude v rĺímcĺ možností žodotele zabezpečen i

před přípod ným odcizením. V soulodu s vyhlĺíškou nŻp o podrobnostech nokládóní s odpody.

łlÄonipuloční prostředĘ: VysokozdviŹný vozík, montĺížní nĺířodí, lopoto, koště, sorpční prostředky

(Vopex, Sorbent), nóklodní vůz, brusky, vrtočky.
Způsob ochrony horninového prostředí: Shromožd'ovocí o sklodovocí nĺídoby pro odpody, které

svym chorokterem předstovují riziko Pro horninové prostředí, splňují preventivně-

bezpečnostní předpisy: zastřešení, nepropustné povrchy s vybovením pro zochycení

uniklých kopolin, sorbenty, úklidoými prostředky o nĺíhrodnímĺ oboly.
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4.

P r ov ozovąt el ząřízení ke sběru nebo rĺýkupu odpodů provĺídějící sběr nebo výkup odpodů jepovinen při odběru nebo ýkupu těchto odpodů identĺfĺkovot osoby, od kterých mĺí v úmysluodpady odebrot nebo vykoupit, ídentifikovot odebíroné nebo vykup ovanéodpody, vést evidenci otěchto skutečnostech, a to vč'etně doto o hodiny odebrőní nebo vykoupení odpodů. K plnění tétopovinnosti je provozovotel oprĺívněn vyžodovot k nohlédnutí průkozy tofožnosti těchto osob.Identĺfĺkoční údoje podle odstovců je provozovatel povinen evidovof o uchovĺívot po dobu 5 letod odebrĺíní nebo vykoupení odpodů
(Identifikocí odebíraných nebo vykupovoných odpodů se pro účely tohoto zđkono rozumízjíštění nđzvu druh u o množství odebraného nebo vykoupenéh o odpodu podle Kotologu odpodů.(rdentĺfĺkocí osob se rozumí zjištění obchodní f irmy nebo nózvu prĺívnické osoby, odresyjejího sídlo, identif ikočního číslo osoby nebo obdobného číslo přidělovoného v zohronĺčí oidentiÍikace Íyzické osoby jednající jménem této prĺívnĺcké osoby při odběru nebo ýkupuodpodů.)

Nózev
ÁutovroĘ

l(ód odpodu
16 0104*

Bez ověřen|l rídojů podle odstovců provozovotel zořízení ke sběru nebo rĺýkupu odpodůnesmí odpod odebrot nebo vykoupit

Převzetí outowoku:
No outovrokoviště v Kynšperku nod ohří jsou doprovovĺíny vozy určené k rozebróní ozpracovőní outovroku' Kaźdý outovrok je no vstup u do zaŕízení zváź,en 1üaho se nąchőzí u vjezdudo oređlu, kde se nachózí toké sběrno odpodů) o vyfotogro t"ran.Při převzetí outovroku je dodovateli outovroku bezplotně vystove no potvrzení o převzetíoutovroku' součosně je outovrok zaevidovőn do evidenc e převzatých ouiovroků o je vyplněnprotokol, který obsohuje nósledující údoje:

' VYSLEDEK KoNTRoLy DoKUMENTÁ.E KÁUToVRAKU,. wslEDEKvTzvÁll.lÍ roľĺľnóĹv ŕnżoe ň;'ř' .DPÁDU,' zÁzNeM o MNoŽsrvÍ, cHARÁKTERIsTTKÁ ÁUToVRÁKU, ÚDÁJ o HMoTNosTI,JEHo půVoDu, DÁTUM ooolłrv, 
'oiäźŃoś.r'_-bůřäš.ě, VLÁsTNÍKÁ(DoDÁVATELE) ÁUToVRÁ KU,

' ÚDnJ, zĎA Bvlo woÁľĺo pÍseĺłľĺÉ PoTVRzENÍ ooonvnTELl ÁUToVRÁKU'' IDENTTFIKÁčNÍ Úonĺe DoDÁVÁTEr_e eůvóoce; nuľovRÁKU (NlzEV, ÁDREsÁ,rč gyuo-lľ pŘľoĚuEľrlo),

A

Důvodem odmífnutí převzetí autovroku je, źeoutovrok nesplňuje podmínky zőkona:Áutovrok musí obsohovot olespoň koroserii nebo rĺím s äznočením ĺdentifikočního číslo VrN omotor s oznočením identĺfĺkočního číslo, pokud byto uvedeno v osvědčení o registroci vozidlo.

4
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Po ukončení úkonu ,,převzetí outovroku" je outovrok přemístěn do dílny. objekt je stovebně
rozdělen do čtyř hlovních sekcí: místo pro stĺíní, shromoždiště nebezpečných odpadů, olejového
hospodĺířství o montážní místo. No montĺížním místě, kde je montóžní šochto, proběhne stĺíní
autovroku o nđsledně demontőŽ, dle tohoto zővązného postupu:
1' Mechonické zničení identĺfikačního číslo vybroného outovroků (VIN) o ząznamenĺíní tohoto
úkonu do společného provozního deníku.
?.části Vozu o moteriĺíly obsohující škodlíviny, které musí být přĺ zpracování zvybraných
outovroků odstroněny přednostně:

a) boteríe o nődrźe no zkopolněný plyn nebo stločený plyn,
b) potencĺólně ýbušné součĺístĺ (nopř. oĺrbogy), pokud je nelze deoktivovot,
c)provozní nóplně (polivo, motoroý o převodoý olej, oleje z rozvodovl<y, oleje z
hydrouliky, chlodicí kopoliny, nemrznoucí směsi, brzdové kopoliny, nőplně
klimotĺzačního systému) o jokékoliv dolší kopoliny obsaŹené ve vybranéľn outovroku,
pokud nebudou nutné pro opětovnépouźití příslušných čőstí,

- d) všechny součĺísti obsohující rtut' (e-li to technicky proveditelné)'
g. čĺísti o součĺístĺ k opětovnéľnu použití (kotoýzĺítor; pneumotiky: velké čósti plostu, nopříklod
nőrazník, přístrojovĺí deska, kryty kol; kovové čósti obsohující měd', hliník, hořčík; sklo), jestliže
není možno je oddělit při drcení o účinně vyuźít joko moteriĺíly, musí být z outovroku přednostně
odstroněny.

Áutovroky bez nebezpečných součóstí o nĺíplní jsou přemist'ovĺíny vysokozdvižným
vozíkem o mohou být umist'ovĺíny mox. 2 vozy no sebe no odstovné ploše. Shromožd'ovot no sobě
více neź dvo oufovro}<y je moźné pouze s technickýmĺ opotřenímt zobezpečujícímĺ jejĺch stobilitu'
Shromožd'ovot outovroky no sobě je možné Pouze v přípodě, Że jiź neobsohují provozní nĺíplně o
další nebezpečné lĺítky (kotalogové číslo 1ó 01 0ó).

Provoz o údržbu na zařízení smí vykonĺívot jen osoby k tomuto ýkonu určené, proškolené
o povoloné. Přĺ jednotlivých čĺnnostech musí být kloden důroz no ochronu osob o žĺvotního
prostředí při všech technologických operocích v zařízení. Přejímko odpodů (outovroků) určených
ke zpracovőní musí být odministrotĺvně zaevidovĺíno do společného provozního deníku dle vzoru
uvedeného v příloze, včetně přejímky příslušných dokumentu k odpodům o vystovení potvrzení o
převzetí o znďkodnění outovroku. obsluho rovněź zodpovídő za vądení společného provozního
deníku.

Zősady pro zprocovĺíní outowaků
Místo k přejímĺíní, shromožd'ovőní outovroků, zpracovőní outovroků, shromožd'ovđní odpodů a
shromožd'ovđní moteriĺílů o součóstí k opětovnému použití musí být zřetelně označena o musí
umožnit, aby v zařízení mohly být provĺíděny nósledující činnosti:

. příjem outovroků, zjĺštění jejich hmotnosti o provđdění příslušných zóznomů a vedení
evidence,

o shromožd'ovĺíní outovroků o jejich čőstí zbavených škodlivĺn,
. odčerpríní provozních nđplní o odnětí dolších nebezpečných čóstí outovroků,
. shromožd'ovóní outovroků o jejich čőstí bez moterĺólů o součĺístek obsohujících

škodliviny,
. shromoźd'ovőní čĺístí vozĺdel, které lze opětovně pouźít a které neobsohují źődné

kopoliny,
. shromo źd' ov őní č ĺístí vozi del, kt er é lze opět ovně poutít ą kt er é obsohuj í kopo l iny,
. shromoźd'ovőní odpodů určených k využití nebo k odstronění,
. shromožd'ovĺíní zbytkoých karoserií k odvozu nebo dolšímu zprocovĺíní.

Zősady pro dílnu, kde dochĺízí ke zpracovĺíní outowoků
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. nesmí dojít k ohroźení oni ke znečištění povrchoých nebo podzemních vod

. musí být k dĺspozici prostředky pro přípod únĺku provozních nĺíplní

. shromožd'ovocí prostory pro poutité pneumotiky musí být zabezpečeny proti požĺíru

. musí být k dispozici shromožd'ovocími prostředĘ pro oddělené shromožd'ovríní
vymontovoných moteriĺílů o čĺístí.

5. AĄonitorovríní provozu zořízení
Zařízení nepředstovuje zdroj emĺsí škodlivĺn do ovzduší. Noklĺídóní se zővadnýmĺ lĺítkomi

smí probíhot pouze na zobezpečených plochĺích, vybovených bezodtokovou zĺíchytnou jímkou.
Vzhledem k chorokteru zařízení není nutné monitoring provĺídět. Průběžně musí obsluho provĺídět
kontrolu hydroulických mechonizmů o kontrolu způsobu shromožd'ovĺíní okumulĺítorů v rĺímci
zpětného odběru výrobků. Ty nesmí č init riziko pro jokost povrchoých o podpovrchoých vod.

. Spotřeba el. energie - sledovóno v rĺímci smluvního stovu s dodovotelem el. energie'

. SPotřebo vody - sledovĺíno v rómcĺ smluvního stavu s dodovotelem pitné vody.

. Měření hluku - není nutné.Zařízení neemituje žđdný hluk'

. odpodní vody - sploškové odpodní vody jsou odvĺíděny do městské konolizoce; dešt'ové
vody jsou jímóny do cisteren k využití coby eliminoce prošnosti v oreĺílu.

četnost sledovđní je zővislő no dodovoteli energie o vody. Provozovotel vlostní sledovđní
neuskutečňuje. Celkovĺí roční spotřeba energií o vody je dokumentovĺíno stotĺstickýmĺ přehledy
v edenými jednotelem spo leč nost i'

ó. oroonĺzoční zojĺštění provozu:
Vedoucí Provozovny: 1 osobo
obsluho zaŕízeniz 1 osobo
Procovní zaŕazeníz Strojní mechonik
Provozní dobo: Pondělí a středo 15:00 - 18:00 hod.

Soboto 9100 - 12:00 hod.
wc, umývórno, šotny o svočinovĺá místnost: sociĺílní zőzemí pro zoměstnonce je situovĺíno

do hlovní budovy technicĘch služeb - p.p.č.l
83/t,k.lj.l Kynšperk nod ohří.

osobnĺ ochronné pomůcky pro próci s žírovinomi: 6umovđ obuv, gumovő zőstěra, gumové
rukovĺce, obličejový štít nebo uzovřené
brýle'

7 . Vedeni evidencez
ZPůsob vedení evidence AUTOVRÁKů:

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je zapojen do rNFoPtlAčĺlÍ sysrÉu
1LED)V/íNÍ roKÚ WBPANý1H AUT)VżAKÚ a sem jsou on-line zasílóna data o osobě
předóva1ící vybraný autovrak a o převzatén vybraném autovraku a o chybějících čóstech
převzatého autovraku v rozsahu požadovanén v potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke
sběru autovraků (viz bod č. 22). rnfornační systém zasílő ministerstvu žP současně s
vystavením potvrzení o převzetí autovraku v přenosovém standardu dat o, odpadech v
elektronĺcké podobě na elektronickou adresu.

Součőstí elektronického hhíšení je pořízená fotodokumentace se třeni fotografieni

1) celkoý pohled na autovrak nachőzející se v provozovně
zařízení,
2) stav vybavení kabiny autovraku,

6
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Způsob vedení orüběžné evĺdence
Dóleje nezbytné vést průběžnou evidenci odpadů podle S 39 odst. 1 zőkona podte přítohy

č. a vyhlášky č. 352/2008 5b. Evidence dtíle vždy obsahuje: datun převzetí odpadu a číslo
zípisu do evidence, úlaje o převzaŕén autovraku a tídaje o předővající osobě v rozsahu přílohy
č. 3 vyhlóšky č. 352/2008 5b. (viz bod č. 22 PŘ). jnéno a příineniosoby odpovědné za vedení
evidence.

Současně je nezbytné evidovat průběžně evidenci nateriőtű a äísŕí k opětoménu použití
Evidence nateriőlů a čóstí k opětovnénu použití se nezasílő s ročním hlášenín o sběru a
zpracowín í auŕovraků, a le na vyžódőn í se předktődó kontro lním orgőnůn.

nočľĺÍ souľRlĺľĺÁ evroeľĺce
Roční ohlašovací povinnosŕ za uplynuĺý kalendőřní rok se plnÍ zaskínín ročního hlóšení v

elektronické podobě a to v přenosovém standardu do r1PoP. ohlašovőní se prowídí zvhíšt, zakaždou-"*'|"W!E 
,

8.
hovórĺe:
V přípodě jokýchkoliv nestondordních stovů na zařízení musí býf celé zařízení odstoveno z

Provozu do doby provedení potřebných sonočních procí o oprov no zařízení. V přípodě úniku
provozních nĺíplní nebo elektrolytu do prostředí je nutné provest dekontominocí postiženého
území.

Způsob ochrony horninového prostředí v místech noklđdĺíní s odpody: odpod ostotní, který
nepředstovuje riziko pro horninové prostředí je shromoŹd'ován voln!, ve von,ích o v mobilnícń
kontejnerech. Nebezpečný odpod je shromožd'ovĺín v kovoých nebo plostoých bednĺích pod
přístřđkem. Shromožd'ovocí nđdoby pro odpody , které svým chorokterem předstovují riziko pro
horninové prostředí, splňují prevenłtvně-bezpečnostní předpisy; zostřešení, nepropusi né povr'chy
s vybovením pro zachycení uniklých kopolin, sorbenty, úklidoými prostředky o nĺíhrodními oboly. 

'

Úklldové prőce o skrĺípění vodou k zamezení prošnosti se pou1ívő dąšt,ovĺí vodo jímĺíno ze
střech do celkem třech zĺísobníků.

9.
o zdroví lĺdí:

Zősady bezpečnostĺ prĺíce o pokyny pro první Pomoc
Koždý procowrík je povĺnen: osvojit si o dodržovat bezpečnostní, zdrovotní o
hygienické předpisy v rozsohu svého procovního zařązení. Počínot si tok, oby
neohrožovol zdraví o život svů; i spoluprocovníků. Dodržovot zőkaz obsluhy těch
ząřízení, jejichž obsluho, uźívőní o udržovĺíní mu nepřísluší. Dodržovot v procovní
době nebo před ní zőkaz uŹívőní olkoholicĘch nĺípojů nebo preporĺítů, či lĺítek

smysl (omomné lđtky). Znőt prőct s hosícími prostředky. Nepokročovot v próci, nenĹli
nebo z jiné příčiny schopen monĺpuloční prostředĘ obsluhovot, jsou-li po něm

otupujících
pro nemoc

7

3) identifikační číslo VrN.
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požadovĺíny prőce, Pro kte?é nemĺí kvolífikocĺ o je v rozporlJ s provozním řĺídem. Nepokročovot vprőct'hrozíĄi ną zařízení tokovrí porucho, kterőby 

^ohlo 
ohrozit zdravíjeho či spoluprocovníku

nebo vést k hovĺírii.

První pomoc: Je povinen poskytnout kaźdý občon v rozsohu sých znolostí os9h1P.nostĹ První pomoc ľnusí směřovot ku prospěchu postiźeného.Lékárničko p.*ĺpřed lékořské pomocije umístěno vĺdifehj no.tana jĺlny.

obecně: při ýskytu nevolnostĺ, bolestĺ hlovy opustit procoviště o porodit se slékořem. Př i bezvědomí nepodĺívot żádné léky do úst. Přĺ nodýchĺíní přenest nočerstý vzduch, postiź'eného dót do klidové polohy o zobrĺínit šoku. ZojistiÍ
zókladní ÍyzioJogické funkce o vyhledot lékořskou Pomoc.Př i zasaźení pokožky chemiclĺými lótkom i ihned svléknout potřísněný procovní oděvo posfiženou pokožku omývot velkým množsŤvím vody Nepoužívot ředidlo oni rozpouštědlo. Přizasąźení očí vymývot proudem čisté vody i pod víčkyo vyhledot lékořské ošeŤření. Přt poŹitívyplĺíchnout ústo vodou, nesnožit se vyvolot zvracení, zvrací-|i postižený sóm, dbĺíf, oby posłtżenýnevdechl zvrotky, pečovot o průchodnost dýchocích cest, vyhledot lékořskou pomoc.PostiŹený nedýchől puls hmototelný - poskyfovot umělé dýchĺíní tok dlouho, dokud postiźenýnezačne dýchat sĺím, puls nehmototelný - posĘtovot umělé dýchőní o při tom zohĺíjĺt dokonolouzevní mosóž srdce. Provődět aź do příchodu lékařsképomoci, zochrőnce nesmí sĺím od sebepřestot v poskytovĺíní první pomoci.

Zasažení elektrĺcĘm proudem: Posttženéhoneprodleně vyprostit z vodivéhookruhu, zamezit přívod el. proudu. Zachrőnce se nesmí dotýkot postiźeného
nechrĺíněnou rukou. Nedýchđ-lĺ postižený, musí se zavést uměle dýchőní. Vźdy je
nutno zovolot k posti Źenému lékořskou pomoc, protoźepři úrozu el. Proudem mužedojít k šoku nebo poruše srdečního rytmu ĺ několik hodin po úrozu.
Popólení kůže: Hořící oděv postiženého se nesmí strhĺívof, oheň nutno utlumit
hustou lĺítkou nebo vhodnou tkoninou. Popđleniny ošetříme sterilním krycím obvozema zraněného urychleně doprovíme k odborné péčt
Pro př ípody ošetření drobných poronění použít lékĺírničky umístěné v prostorĺích
areÁlu společnostĺ no viditelných o snodno dosožitelných místech, tj. v dílnĺích, PříP.koncelĺíři vedoucího oreĺílu.

10.
dokumentovríní jeho provozu

Procovní pomůcĘ: KaŽ'dý zoměstnonec je povinen nosit procovní pomůcĘ: ochronný procovníoděv (montérltY), procovní obuv, procovní rukovice, ochronu sluchu, očĺ v přípád ěp,rőces bruskou.

Do provozního deník se musí denně zopisovot nĺísledující informoce (všechny skutečnosti,chorokteristĺcké pro provoz zařízení) vztaŹené k oktuđlnímu datu: jméno obstuhy, spofřeboenergií' vody' množsŤví přijotých odpodů, zőznamy o počosí, údoje o monitorovĺÍní provozuzořízení' zóznamy o školení procovníků zořízení, o kontroůch v zařízení, postup ohlĺíšení nepřijetíodpodu do ząřízení orgĺínu kroje (dle postupu viz bod 17), ustonovení o uchov,ív,íní dokumentů (vizbod 18) opod', zóznamy o zvlĺíštních udĺílostech o poruch,ích v provozu s možnýľn dopodem noźjvotní prostředí, včetně jejich příčin o nríprovných'opotřeni. Za vedení deníku olpovídó vedoucí
Provozovny.

11.
do zařizeni

Přijotý odpod musí být sprĺívně zařazen dle kotologu odpodu. Mohou být přijímónY Pouze

I

$
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odpody uvedené pod povoleným kotologovÝm číslem, které jsou uvedené v odstovci 2 ,tohoŤo
dokumentu. Dodovotel odpodu předlotí ýsledky onolytických o ekotoxikolo9ických testů, jejĺchž
ýsledky musí odpovídot limitům doným přílohou číslo 10 vyhlĺíšky číslo 294/2005 5b., o
podmínkóch uklódóní odpodů no sklĺídky o jejich vyuźívóní no povrchu terénu a změně vyhlĺíšky č.
383/2oo1- Sb., o podrobnostech noklĺídĺíní s odpody'

12. Suro"ĺny 
'Yuží"oné 

u zoříz"ní (mĺmo příjímoné odpod")
- źádné -

13. Využĺtelné moterĺĺítY (nebo energíe) zĺskĺívoné v zořízení z odpodů o

dru
Většino vykupovoných odpodů př
kovů sklo bąterie

edstovuje vyuźitelné moterióly. Seporovóny jsou všechny

Co se týče elektroodpodu, je n
příprovy k opětovnému použití

utné se držet tobulky ,,Minĺmĺílní úroveň vyuźití, recykloce o
elektroodpodu'' v příloze č. L4 zőkona o odpodech.

14. Energetĺckó nĺíročnost zořízení v Přepočtu no hmotnostní jednotku
Přílímoných odPodů

- źódné -

15. odPody odPodní vody o emĺse do ovzduší y/stupující ze zořízení o

' ODPÁDY v zařízení vyprodukovoné jsou nabízeny k dolšímu materiőlovéľnu využití.. HMoTNosTNÍ ToK EMISÍ oo ovzoUšÍ: techn ologie neznečišt'u.ie ovzjuší.. oBJEM WPoUšTĚNýcH oDPÁDNÍcH VoD: technologie neprodukriJe odpodní vodu.

1ó. Hmotnostní podíl odpodů vystuPujících ze zořízení včetně

o Hmotnostní podíl odpodů vstupujících do zařízení se rovn<í hmotnostnímu podílu odpodů ze
zaří zení vyst upuj ících.

. Emise v zařízení nevznikojí.
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. odpodní vody v zořízení toké nevznikojí

17. Postup h!ĺášení orgĺínu kroje pro přípod že odPod nebyl do zořízení
přĺjot

Pokud nebude do sběrny přijot odpod pro některý (z důvodů uvedených v bodě 4.\ provede
vedoucí sběrny písemné oznőmení o této skutečnosti no KrojsĘ úřod KV kraje oAP aZ (adresa
viz bod.: 1).

18. Árchivoce
Dokumenty o provozní deník za všechno tři ząřízení, včetně dokumentů doklodujících

kvolĺtu přijotých odpodü se uchovĺívojí po dobu 5 let.

tg.

20. Presenční tistĺno zoměstnonců seznómených s obsohem Provozního

PODPISJE^^ÉNo l pŘÍĺmexÍDÁTUlt^

10
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21 .

Jméno o
podpis

obsluhy

rdentifikoce původce
odpodu

Hmotnosf
odpodu

Kotologové číslo
odpodu

PRoVozNŕ zMs
(údržbo, Provoz,

kopocito, hovđrie,
moferiđly, spotřeby,

školení, zvlĺíštní
uddlosti, kontroly
zařízení, nepřijetí

odpodu do zořízení,
orchivoce dokuľĺentů)

Cos
ukončení

Cos
sfortu

Dofum

11
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22. Vzor Potvrzení o převzetí o zneškodnění outovroku
Potvrzení o převzctí autovraku
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Potvrzení o ořevzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Autovrak přijal a údaje ověřil
(Podpis):

lčľs
l den ti fi kace provozovat ele zaŕÍzłnĺ' kte ľý vydal potv rze n í :

lČ provozovatele:

Název provozovatele:

Adlesa provozovtly, kde došlo k převzetí autowaku:

Přejimajicí osoba:

Souhlas k provozu zaŕízení ke sběru ĺutovľaků dle $ 14 odst. l zákona o odpadech:

Souhlas vydal:

Číslo iednacĺ souhtasu:

Datum vydání souhlasu:

Doba souhlasu do:

Úoaje o převzatém autovrĺku:

Datum přev zeti autovľaku :

Regishační značka autowaku:

Stát ľegistrace l rozpmävací značka státu:

Kategorie vozidla, výľobce a typ (model):

Identifikačnĺ čĺslo vozidl a (VIN):

Hmotnost autowaku:

Identifikačnĺ čislo motoru, je-li uvedeno v osvědčenĺ o registraci

ldentifikačni čĺslo nutných črĺstĺ vozidlą je-li na nich uvedeno:

Čislo technického průkazu:

Rok výroby / první registrace voziďa ve státě registrace:

Předávajĺcí:

Státní pfi slušnost předĺĺvaj ĺciho:

Adresa předávajícího (Walý pobyt):

IČlllllllll nebo datum narozenĺ:

PřejímajĺcÍ osobĺ potvľzuje, źr převzĺlr vybrané vozjdlo úplné' obsrhujÍcí ěásti schválené
výrobcem ĺ neobsahuje odprd, který nemá původ ve vybraném vozidle.
Pokud není vozidlo únlné. uveďte chybějící části:

Autovrak odevzdal
(Podpis):

ľČp:

t?


