
PROVOZNÍ ŘÁD  
ZAŘÍZENÍ K UKLÁDÁNÍ ODPAD Ů 

SBĚRNÉHO MÍSTA 
 

Majitel a provozovatel:                      Obec Malá Štáhle 
 
Tento provozní řád (dále jen PŘ) je zpracován ve smyslu zákona číslo 185/2001 Sb., 
o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí číslo 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a předpisy souvisejícími.  
 
1. Tento PŘ slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu, ochraně zdraví 

osob, které se nacházejí v areálu, a k ochraně životního prostředí. 
2. Za dodržování tohoto PŘ odpovídá provozovatel. 
3. Všichni původci, dopravci, přepravci odpadů a jiné osoby, kterým byl povolen 

vstup do areálu  jsou povinni dodržovat ustanovení PŘ. 
 
Charakteristika za řízení  
Zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 150m2. Zařízení slouží ke 
sběru odpadů kategorie ostatní odpad. Seznam druhů odpadů, které je možno odlo-
žit do sběrného místa v obci, je uveden samostatně.  

Způsob prokazování kvality odpadu pro jeho přijetí v zařízení se řídí podmínkami 
stanovenými: ve vyhlášce 383/2001 Sb. 

 
Postup p ři ukládání odpad ů: 
 

Původce odpad ů je povinen o hlásit záměr uložení odpadu na obecním úřadě Malá 
Štáhle. Ohlásit druh a množství odpadu k uložení. 

Obsluha za řízení p ři předání zkontroluje předávaný odpad, provede jeho vizuální a 
namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě zjištění, že je odpad ne-
vhodný, nebude přijat. Jestliže se odpad shoduje s údaji původce, dá pokyn 
k uložení na místo, které určí. 
Obsluha je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci a při nakládce a 
vykládce odpadů a při manipulaci s  odpady. 

 
Bezpečnost provozu a ochrana  životního prost ředí a zdraví lidí  
 
1. Veškeré činnosti probíhají dle pokynů provozovatele. 
2. Osoby přivážející odpad jsou  povinny dbát pokynů obsluhy. 
3. Rozlité popř. vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit (Vapex). 
4. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je omezen na pře-

dání a převzetí odpadů. 
5. Příjezdu vozidel mimo provozní dobu je zamezeno oplocením s branou. 
6. Platí zákaz jídla, pití a kouření v prostorách sběrného místa. 
7. Na sběrné místo je zakázaný vstup s otevřeným ohněm a je přísně zakázáno pá-

lení odpadu. 
8. Pro pracovníky platí rovněž schválený provozní řád, kterým jsou povinni se řídit. 
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Na sběrném míst ě a jeho okolí je  
zákaz rozd ělávat otev řený ohe ň 

 
Opatření v p řípadě vzniku havarijní situace:  
Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním sta-
vům, v případě jejich vzniku provede obsluha zařízení opatření: 
• vypuknutí požáru v zařízení - likvidace ručním hasicím přístrojem nebo při větším 

požáru zavolat HZS, 
• výskyt ropných skvrn - posyp (Vapex). Pokud bude zjištěna příčina, budou pod-

niknuta opatření pro zamezení opětovného vzniku této situace. 
 
 Opatření k omezení negativních vliv ů a opat ření pro p řípad havárie  
 
U veškerých havarijních situací musí být postupováno tak, že ten kdo takový stav 
zjistí, ihned informuje obecní úřad a dle charakteru havárie se snaží, při dodržení 
všech bezpečnostních předpisů, provádět vlastními silami a prostředky potřebný zá-
sah pro zajištění nápravy stavu či zmírnění havárie (požár, případný únik ropných lá-
tek z vozidel apod.). 
V případě zjištění havarijního stavu je nutné ihned informovat provozovatele  zaříze-
ní, obecní úřad Malá Štáhle, případně další příslušné instituce viz adresy a tel. čísla, 
šetřením na místě zjistit rozsah havárie a viníka a navrhnout náležitá opatření. 

Jednotlivé případy havarijních situací posoudí provozovatel dle svých znalostí a upo-
zorní dle charakteru havárie příslušné úřady či organizace.  
 
Havarijní situace je nutno ohlásit: 

a) Obecnímu úřadu Malá Štáhle  
b) V případě nedostupnosti odpovědné osoby obecního úřadu na policii ČR  
c) V případě požáru hasičskému sboru 

.   
 

    ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ. 
Ostatní ustanovení provozního řádu: 

 

Platnost provozního řádu je dána platnou legislativou, pokud nedojde k její 
změně. Za aktualizaci tohoto provozního řádu podle daných podmínek zodpovídá 
provozovatel  zařízení, s každou provedenou změnou musí být bezprostředně se-
známeny všechny dotčené organizace a osoby. 

 
Všichni pracovníci podílející se na provozu  zařízení jsou povinni se tímto pro-

vozním řádem seznámit a tuto skutečnost potvrdit podpisem s uvedením přesného 
data. Za plnění tohoto ustanovení je odpovědna osoba, pověřená provozovatelem  
zařízení. 
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Tísňové linky:  Hasiči   150 
Zdravotnická záchranná služba 155 
Policie ČR                                      158 
  
 

Sídla a telefonní spojení p říslušných dohlížecích orgán ů: 
 
Obecní ú řad Malá Štáhle     tel. 554 286 057 
Česká inspekce životního prost ředí Ostrava tel.: 731 405 301  
Krajská hygienická správa Bruntál   tel.: 554 774 1 76,  554 774 115 
Povodí Odry, Ostrava     tel : 596 657 111  
 

 

Provozovatel a vlastník  za řízení  

V Malé Štáhli dne:18. července 2011 
 
 
 

Schválil :                                                                             ……….………………………………            

                                                                                              Ing. Miroslav Pospíšil 
                                                                                                          starosta  
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Přehled odpadů k odložení 
na sběrném místě obce Malá Štáhle  

Do sběrného místa přijímáme: 

• Tříděné komunální odpady – papír, PET láhve, tetrapak krabice, sklo bílé i barevné 

• Vysloužilé spotřebiče, elektrozařízení v nedemontovaném stavu 

o Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké 
ventilátory, klimatizace a další 

o Chlazení – chladničky, mrazničky, jejich kombinace a další 

o Střední spotřebiče – vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače, 
ohřevy vody, topení a další 

o Malé spotřebiče – žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, 
váhy, malé ventilátory, kávovary, fény, holící strojky, elektrické zubní kartáč-
ky, masážní strojky, šicí stroje a další 

o Nářadí – hobby, dílna – vrtačky, pily, hoblíky, brusky, řezačky, frézky, kladi-
va, šroubováky, pájky, svářečky, nýtovací kleště, čerpadla, kompresory a další 

o Zahrada - sekačky, křovinořezy, drtiče zahradního odpadu, nůžky na živý plot 
a další 

o Všechny druhy televizních přijímačů 

o Ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství – video přehrávače, DVD 
přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí 
kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka a další 

o Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství 
(např.teleobjektivy, blesky apod.) 

o Elektrické a elektronické hudební nástroje  

o Všechny druhy počítačových monitorů počítače, notebooky, karty, optické 
mechaniky, myši, klávesnice 

o Telefonní přístroje – klasické, bezdrátové i mobilní 

o Faxy a záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky 

o Herní konzole, videohry, včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.) 

o Elektrické hra čky (autodráhy, vláčky, RC modely apod.) 

• Kusový odpad od fyzických osob (židle, stoly, skříně, a jiné kusové předměty) 

Malé elektrospotřebiče, do rozměru cca 25x25 cm je možno odložit - vhodit 
také do nádoby ASEKOL na chodbě obecního úřadu. 

 
Pro občany je odložení odpadů ve sběrném místě bezplatné při dodržení limitu max. 6 m3 ob-
jemného odpadu . 
 


