OBEC POSTŘIŽÍN
ZASTUPITELSTVO OBCE POSTŘIŽÍN
PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO MÍSTA
OBCE POSTŘIŽÍN

Čl.1
Úvodní ustanovení
Tento provozní řád sběrného místa obce Postřižín ( dále jen „ provozní řád“) obsahuje informace o
sběrném místě a stanovuje povinnosti pracovníků sběrného místa a fyzických osob využívajících
sběrné místo k odkládání stanovených druhů odpadů.

Čl.2
Základní informace
1) Umístění sběrného místa : pozemek par. čísla 264/36, ulice Nová
2) Provozovatel sběrného místa : Obec Postřižín, Pražská 42, 250 70, Postřižín
3) Odpovědná osoba: Radim Fojtů
4) Charakter a účel sběrného místa: Sběrné místo je technické zařízení určené ke shromažďování
stanovených složek komunálního odpadu a elektroodpadu. Sběr provádí obec Postřižín za účelem
jeho bezodkladného předání k dalšímu zpracování, využití nebo ekologické likvidaci.
5) Služby sběrného místa pro odkládání stanovených složek komunálního odpadu jsou poskytovány
pouze fyzickým osobám, trvale hlášeným v obci Postřižín a to bezplatně.
6) Služby sběrného místa pro odkládání elektroodpadu jsou poskytovány bezplatně všem fyzickým
osobám.
Povozní doba je stanovena:
-

Každý lichý týden : pátek od 15:00 – 17:00 hod.

Čl. 3
Přehled druhů odpadu, pro které je sběrné místo určeno

1) Objemný odpad
Mezi objemný odpad patří:
-

Nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea, dřevo

2. Nebezpečný odpad
Mezi nebezpečné odpady patří:
-

Televizory, rádia, ledničky, mrazničky
Olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky
Barvy v uzavřených nádobách
Plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje
Opotřebované pneumatiky od osobních vozidel
Pračky, trouby, sporáky, vysavače
Žehličky, sušiče vlasů, šicí stroje
El. hodiny, el. hudební nástroje, el. hračky
PC monitory, tiskárny notebooky, telefony, počítače

3. Železný šrot

Čl. 4
Přijímání odpadu
1) Odpad je přijímán pouze v provozní době sběrného místa a za přítomnosti pověřeného
pracovníka.
2) Odkládání a třídění odpadu do sběrných nádob řídí pověřený pracovník. V případě, že přinesený
odpad neodpovídá shromažďovaným druhům odpadu, které jsou vymezeny v tomto provozním řádu
nebo je naplněna kapacita sběrného místa, odmítne přinesený odpad převzít.
3) Povinností osoby odkládající odpad je řídit se pokyny pověřeného pracovníka
4) Všechny odpady jsou shromažďovány podle druhů ve vyhrazených nádobách ( kontejnerech)
odpovídajících typem, velikostí a materiálem potřebě bezpečného uložení příslušného druhu odpadu.
5) Objemný odpad je ukládán přímo do vyhrazeného kontejneru. Nábytek je s ohledem na snadnou
manipulaci a možnost umístění, do kontejneru třeba odevzdávat v rozloženém stavu. Množství
odkládaného objemného odpadu je omezeno na 5 ks na osobu a den. Sběrné místo neslouží
k ukládání většího množství objemného odpadu např. při vyklizení domů, bytů , garáží nebo sklepů.
6) Elektrozařízení jsou přijímána pouze kompletní a v nerozloženém stavu. Z přístrojů musejí být
vyjmuty části, které tvoří složky nebezpečného odpadu ( např. baterie, akumulátory, tonery, apod.)
7) Stavební suť, stavební materiál není možné ve sběrném místě ukládat.

Čl. 5
Opatření k omezení negativních vlivů sběrného místa a opatření pro případ havárie

a) Negativní vlivy sběrného místa se v běžném režimu provozu vzhledem k množství a charakteru
odpadů a jejich uložení nepředpokládají.
b) Havarijní situace může nastat vznícením uložených odpadů, nedodržením bezpečnosti práce, a
provozu nebo přírodními vlivy.
c) Při výskytu požáru obsluha sběrného místa provádí požární zásah ručními hasícími prostředky. V
případě, že se jedná o požár, který nemůže obsluha sběrného místa zvládnout, vyhlásí požární
poplach a postupuje podle požární poplachové směrnice.
d) V případě úrazu poskytne obsluha neprodleně první pomoc a přivolá záchrannou službu.
e) V případě, kdy dojde k úniku ropných produktů nebo jiných znečisťujících látek, provede obsluha
sběrného místa jejich asanaci sorbentem tak, aby nedošlo k znečištění prostředí, úrazu nebo
požáru. Takto znečištěný sorbent bude uložen do nádoby k tomu určené a zlikvidován jako
nebezpečný odpad.
f) Každou havárii areálu oznámí obsluha sběrného místa neprodleně provozovateli a zajišťuje její
odstranění včetně přivolání pomoci dle druhu havárie.

Čl. 6
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

a) Všechny práce spojené s provozem sběrného místa se provádějí dle pokynů obsluhy sběrného
místa.
b) Vyvážení kontejnerů se provádí pokud možno vždy mimo provozní dobu sběrného místa.
c) Každé dopravní a mechanizační zařízení, které se používá v areálu místa, dbá pokynů obsluhy.
d) Rychlost mechanismů a vozidel v prostoru sběrného místa je omezena na 5 km/h.
e) Všichni pracovníci sběrného místa musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce, požární
ochrany a poskytování první pomoci.
f) Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem
kontejneru,

g) Provádět jakékoliv opravy vozidel v prostoru sběrného místa je zakázáno.
h) Při couvání vozidel v prostoru místa musí řidiče navádět závozník nebo obsluha sběrného místa
i) Povinností obsluhy je trvalá péče o pořádek a čistotu v celém areálu.
j) Obsluha provádí včasný a pečlivý úklid v okolí kontejnerů.
k) Každý pracovník sběrného místa je povinen používat při práci ochranné pomůcky a prostředky.
l) Součástí výbavy sběrného místa je hasicí přístroj a lékárnička.

V Postřižíně dne 28.6.2021
Platnost od: 28.6.2021

Radim Fojtů
starosta obce Postřižín

