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 1.0. Základní údaje o zařízení  

1.1. Název zařízení 
 

Sběrný dvůr odpadů 
Městské technické služby Bílina 

IČZ: CZU00256 

 
 

1.2. Identifikační údaje vlastníka 
 

Název: Město Bílina 

Adresa, sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

IČ: 00266230 

DIČ: CZ 00266230 

Obchodní rejstřík: není zapsán v obchodním rejstříku 

Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová – starostka obce 

Tel.: 417 810 803 

Fax: 417 810 815 

Ústředna: 417 810 811 

Web: www.bilina.cz 

E- mail: ePodatelna@bilina.cz 
 
 

 

1.3. Identifikační údaje provozovatele 
 

Název: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 

Adresa, sídlo: Teplická 899, 418 28 Bílina 

IČ: 70885222 

DIČ: CZ 70885222 

Obchodní rejstřík: v OR, vedeném KS v Ústí n. L., oddíl Pr, vložka 1 

Statutární zástupce: Ing. Olga Roučková, ředitel organizace 

Tel.: 417 821 666 

Mobil: 602 168 332 

Web: www.mtsbilina.cz 

E- mail: olga.rouckova@ mtsbilina.cz 

http://www.mtsbilina.cz/
http://www.bilina.cz/
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1.4. Důležitá telefonní čísla 

Záchranné složky 

 
 

Orgány státní správy a samosprávy 

 

 

 
Zástupce vlastníka 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová – starostka obce ................................... 417 810 803 

 
Provozovatel – jména vedoucích pracovníků 

 
Sekretariát .................................................................................................... 417 821 777 

Ing. Olga Roučková - ředitel organizace ...................................................... 417 821 666 

...................................................................................................................... 602 168 332 

p. Monika Türbachová – odpadový hospodář a vedoucí sběrného dvora 

........................................................................ ............................................. 417 820 275 

...................................................................................................................... 721 353 396 

Integrovaný záchranný systém ............................................................................ 112 

Hasiči ......................................................................................................................... 150 

Záchranná služba ..................................................................................................... 155 

Policie ČR ............................................................................................................. 158 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí n. L ............ 475 246 011 

Výstupní 1644, Ústí nad Labem 

Oddělení odpadové hospodářství ........................................................................ 475 246 052 

Oddělení ochrany vod ............................................................................................. 475 246 042 

Hlášení havárií ......... v pracovní době (v době 7:00 – 15:30 h) ...................... 475 246 076 

Hlášení havárií ......... mimo pracovní dobu .......................................................... 731 405 388 

Krajský úřad Ústeckého kraje .................................................................... 475 657 111 

Velká hradební 48/3118; Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ............................................. 477 755 110 
Moskevská 15, Ústí nad Labem 

Městský úřad Bílina ................................................................................... 417 810 811 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
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1.5. Umístění zařízení 
 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu “Městských technických služeb Bílina“, ul. Teplická, č.p. 
899, Bílina (areál bývalých kasáren), Teplické předměstí na pozemkových parcelách č. 
1681/1,1681/13,1681/11 a 1681/16 v katastrálním území Bílina. 
Zeměpisné souřadnice zařízení: 50.5607969N, 13.7833994E 

 

1.6. Údaj o rozhodnutí podle stavebního zákona 
 

 Stavebn í povolen í vydal:  
Městský úřad Bílina – stavební úřad, dne: 29.01.2003, č.j. 26/330/Pe/03 

 
 Kolaudačn í rozhodnutí vydal:  
Městský úřad Bílina – stavební úřad, dne: 16. 4 2004, č.j. 221/330/Pe/04 
 
Územní souhlas (modernízace sběrného dvora) 
Městský úřad Bílina – stavební úřad, dne: 21.02.2018 č.j. MUBI/7247/2018 
 

 

1.7. Základní kapacitní údaje zařízení 

 

Ukazatel  

Roční plánovaná kapacita zařízení 1600 t 

Okamžitá kapacita sběrného dvora 180 t 

Roční plánovaná zpracovatelská kapacita  1600 t 

Denní plánovaná zpracovatelská kapacita  100 t 

 
 

1.8. Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu 
 

Platnost provozního řádu je stanovena povolením vydaným podle ust. § 21 odst. 2 zákona 
č. 541/2020 Sb. Odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje na dobu 
neurčitou. 

 

  
2.0. Charakter a účel zařízení  

 

2.1. Typ zařízení – činnost a způsob nakládání s odpady v zařízení 
 

Oblast 
nakládání 
s odpady 

Proces Typ zařízení (název činnosti) činnost Povolené 
způsoby 
nakládání 

 
 

Sběr odpadu 

 
 

sběr 

sběr odpadů, kromě vozidel 
s ukončenou životností 
a elektrozařízení podle zákona 
o výrobcích s ukončenou životností 

11.1.0 -- 

Úprava 
odpadu před 
jeho využitím 
nebo 
odstraněním 

 

mechanické 
úpravy 

 

třídění, dotřídění odpadu 
 

3.4.0 
 

R12a 

 

http://www.mtsbilina.cz/


Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 
Teplická 899, 418 28 Bílina 

IČO: 70885222, 

Tel: 417 821 777, web: www.mtsbilina.cz 6 

Sběrný dvůr Bílina, Provozní řád 
 

 

 

2.2. Účel, k němuž je zařízení určeno 
 

Zařízení „Sběrný dvůr Bílina“ je určeno k oddělenému sběru využitelných ostatních a 
nebezpečných složek komunálního odpadu a dalších odpadů produkovaných občany s 
trvalým bydlištěm ve městě Bílina, tj. ke sběru a případné úpravě (třídění a dotřídění) 
vyjmenovaných odpadů a jejich krátkodobé soustřeďování, před jejich předání do 
příslušného zaříázení, které nepřekročí dobu 9 měsíců.. 

Prováděné činnosti v zařízení dle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: 

- Sběr odpadů 11.1.0 

- Třídění odpadu 3.4.0  

Způsob úpravy odpadů dle přílohy č. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: 

- R12a - Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením 

R1 až R11 neuvedená v dalších bodech 

 
Právnické osoby (živnostníci a podnikatelé) a fyzické osoby podnikající produkující při své 
činnosti odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít služby 
sběrného dvora. Smlouva však musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané 
ceny za tuto službu. 

 
Dále zařízení slouží jako místo zpětného odběru baterií, elektrozařízení pocházejících z 
domácností, případně dalších použitých výrobků na konci životnosti v souladu se zákonem 
o výrobcích. Odvoz výrobků s ukončenou životností je zajištěn kolektivními systémy 
Elektrowin a.s. a Asekol a.s. na základě uzavřené smlouvy. 
 

2.3. Seznam druhů přijímaných odpadů 
 
 

 Viz příloha č. 3, Pro vozního řádu – Seznam 
 odpadů přijímaných do zařízení  

  
Odpady jsou zařazeny dle druhů a kategorií uvedených ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., katalog 
odpadů do 31. 12. 2023 a od 1. 1. 2024 podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a 
posuzování vlastností odpadů. 

 

 

2.4. Odpady vznikající provozem zařízení 

V zařízení může být produkován zejména tento vlastní odpad: 

Kód odpad 

K
a
t.

 

 

Název odpadu 
 

Způsob vzniku 

191201 O Papír a lepenka z ručního dotřídění  

191202 O Železné kovy z ručního dotřídění 

191203 O Neželezné kovy (poznámka 1) z ručního dotřídění  

191204 O Plasty a kaučuk z ručního dotřídění  

191205 O Sklo z ručního dotřídění  

191207 O Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 z ručního dotřídění  

191208 O  Textil z ručního dotřídění 
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200101 O Papír a lepenka Odpad produkovaný zaměstnanci 

200102 O Sklo Odpad produkovaný zaměstnanci 

200139 O Plasty Odpad produkovaný zaměstnanci 

200301 O Směsný komunální odpad Odpad produkovaný zaměstnanci 
 

Poznámka 1) S účinností od 1. 1. 2024 bude možné používat poddruhy - osmimístná 
katalogová čísla - podřazené pod některé výše uvedené druhy odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb. 

 

Produkovaný odpad se podle aktuální potřeby (stavu naplnění sběrných nádob) předává k 
odstranění nebo využití do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 

 

2.5. Vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení, a nejedná se o odpady 
 

Technika, která slouží pro zařízení ke sběru odpadů je dále využívána pouze pro vlastní 
potřeby provozovatele - převoz materiálů pro vlastní potřebu - údržbu a opravy (písek, drť, 
v zimním období sůl pro posyp v areálu sběrného dvora). 

Mimo přijímané odpady jsou v zařízení využívány materiály/suroviny: 

- posypový materiál na zimní údržbu areálové komunikace a zařízení 

 
 

 3.0. Stručný popis zařízení  
 

 

3.1. Popis technického a technologického vybavení zařízení 
 

Plocha sběrného dvora je rozdělena do několika sektorů (viz příloha č. 1 , Provozního 
řádu – situační nákres), ve kterých je nakládáno s jednotlivými odpady, případně jsou 
shromažďovány použité výrobky s ukončenou životností. Vjezd do areálu je ze severozápadu 
(viz příloha č. 2 , Provozního řádu - situace širších vztahů.) 

 

Zařízení sběrného dvora se využívá k příjmu odpadů a jejich případné úpravě - ručním 
dotříděním a jejich uložení dle druhů do určeného sběrového prostředku. Evidenci o 
způsobech nakládání s odpady vede obsluha sběrného dvora, která také vede záznamy o 
provozu v provozním deníku (viz bod 4.2, Provozního řádu). 

 

Zařízení je situováno v severozápadní okrajové části města Bílina, ul. Teplická, č.p. 899, 
Bílina (areál bývalých kasáren), Teplické předměstí na p. p. č. 1681/1, 1681/13, 1681/11 
a  1681/16 v katastrálním území Bílina. Přístupová cesta k zařízení pro občany a pro 
obsluhu zařízení (vývozu a návozu kontejnerů) je zřízena vjezdem ze severní části 
sběrného dvora (posuvná vrata 8 m označena informační tabulí), která se budou uzavírat 
po pracovní době. 

 
Sběrný dvůr je tvořen oplocenou zpevněnou plochou (4 768 m2 asfaltobetonové plochy) 
nepravidelného tvaru, stávajícími objekty rozmístěnými po areálu (ocelové přístřešky, 
stavby, buňka pro obsluhu, váha). 
 
Kamerové systémy budu umístění pro sledování sektorů: 
sektor 4,8 - kamera 1,2  
sektor 2,3 - kamera 6  
sektor 9,6 - kamera 3,4,5  
sektor 1  - kamera 5  
sektor 7,5 - kamera 3,5 
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 Sektory sběrného dvora  

Sektor č. 1 (Objekt „C“) – Zpevněná manipulační a odstavná plocha pro velkoobjemové 
kontejnery o objemu 5 – 40 m3 na jednotlivé druhy odpadů, vanové kontejnery s víky na 
nebezpečný odpad 
Sektor č. 2 (Objekt „D“) – Plocha pro soustřeďování nebezpečných složek komunálních 
odpadů, kontejnery na zářivky a výbojky, nádoby na baterie určené do zpětného odběru 
výrobků. 
Sektor č. 3 (Objekt „D“) – Přístřešek pro soustřeďování odpadů v otevřených kontejnerech 
(textil, obuv) 
Sektor č. 4 (Objekt „B“) – Plocha s AB povrchem + automobilová silniční váha do 30 tun. 
Sektor č. 5 (Sklad 2) – Místo zpětného odběru použitého elektrozařízení 
Sektor č. 6 – Místo pro shromažďování vytříděných nebo převzatých odpadů  
Sektor č. 7 (Sklad 1) – Separační hnízdo pro oddělený sběr využitelných složek komunál. 
odpadu 
Sektor č. 8 (Objekt „A“) – Zázemí obsluhy (kancelář, kuchyňka, šatna, WC, sprcha, sklad) 
Sektor č. 9 – V současné době bez využití – plocha na prázdné kontejnery 

 
 
 

Sektor č. 1 - V tomto sektoru jsou ve velkoobjemových kontejnerech umístěných na 
zpevněné asfaltobetonové ploše soustřeďovány odpady uvedené v příloze č. 1, 
Provozního řádu – Seznam přijímaných odpadů do zařízení, které do sběrného dvora 
dovážejí občané města. Jsou zde také přijímány v omezeném množství stavební a 
demoliční odpady a pneumatiky.  
Zde je tento odpad dle potřeby dále ručně tříděn na využitelné složky (papír, plast, 
kovy, dřevo, textil apod.). Pokud by při dotřiďování odpadu byl zaznamenán výskyt 
nebezpečného odpadu, pak je tento uložen do odpovídajících shromažďovacích 
prostředků (vanové kontejnery s víkem, sudy, kanystry, apod.), které jsou řádně 
označeny a opatřeny příslušným identifikačním listem nebezpečného odpadu. 
 
Třídění odpadů:  
Způsob úpravy odpadů dle přílohy č. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: 
- R12a - Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením 
R1 až R11 neuvedená v dalších bodech zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů 
Prováděná činnost v zařízení dle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: 
- Třídění odpadu - 3.4.0 (R12a) 
 
V případě, že bude nutno odpady před jejich předáním k dalšímu využití nebo 
odstranění zbavit nevhodných či nevyužitelných příměsí, budou tyto nevhodné příměsi 
uloženy buď v kontejneru na objemný odpad, nebo ve skladu nebezpečných odpadů. 
Nashromážděné odpady jsou po naplnění sběrových nádob předávány do zařízení k 
využití nebo odstranění. 

 
Sběrný dvůr slouží také jako místo zpětného odběru použitých výrobků. Jsou zde 
umístěny speciální kontejnery kolektivního systému ELEKTROWIN: 2 ks WINTEJNERy 
(typ ABROLL o objemu 40 m3 – lednice a chlazení, typ ABROLL o objemu 36 m3 – velké 
a malé domácí elektrospotřebiče), případně další typy nádob podle jejich dodávky 
dalšími smluvními kolektivními systémy na zpětný odběr použitých výrobků (ASEKOL, 
EKOLAMP, ECOBAT atd.). 
 
Způsob provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, jejich přeprava a 
předání zpracovateli nesmí ztížit opětovné použití těchto výrobků nebo jejich recyklaci, 
včetně jejich komponentů. 
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Provozovatel místa zpětného odběru je povinen: 
a) předat zpětně odebraný výrobek s ukončenou životností pouze zpracovateli určenému 
výrobcem, a to přímo nebo prostřednictvím dopravce, 
b) nakládat s výrobky s ukončenou životností, které obsahují provozní kapaliny, náplně 
nebo součásti mající negativní vliv na životní prostředí nebo zdraví osob tak, aby nedošlo k 
jejich mechanickému poškození a úniku těchto látek do životního prostředí, 
c) soustřeďovat a přepravovat výrobky s ukončenou životností, včetně jejich dočasného 
uložení, v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou ministerstva, 
d) zabezpečit výrobky s ukončenou životností po celou dobu jejich uložení v místě 
zpětného odběru před nežádoucím znehodnocením, 
e) nakládat s výrobky s ukončenou životností odděleně od ostatních druhů odpadů, 
dochází-li k soustřeďování ostatních druhů odpadů v tomtéž zařízení, ve kterém se nachází 
místo zpětného odběru, 
f) vydat na požádání konečnému uživateli doklad o převzetí výrobků s ukončenou 
životností, který obsahuje identifikační údaje provozovatele, datum a místo převzetí a údaje 
o druhu, skupině a množství výrobků s ukončenou životností, nejde-li o místo zpětného 
odběru charakteru sběrné nádoby bez stálé obsluhy, 
g) označit na náklady výrobce veřejné místo zpětného odběru nápisem upozorňujícím na 
možnost odevzdávání výrobků s ukončenou životností v rámci zpětného odběru, a to 
viditelně a čitelně na místě veřejně přístupném konečnému uživateli a s upřesněním 
výrobků s ukončenou životností, které jsou zpětně odebírány, a 
h) vykázat údaje týkající se výrobku s ukončenou životností pouze jednou tak, aby 
nedocházelo ke zdvojování údajů, a vykazovat pouze výrobky s ukončenou životností, které 
byly na místě zpětného odběru fyzicky odebrány. 
 
Provozovatel místa zpětného odběru: 
a) nesmí zpětně odebraný výrobek s ukončenou životností rozebírat nebo do něj jinak 
zasahovat, 
b) může odmítnout převzít výrobek s ukončenou životností v případě, že z důvodu 
kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr 
provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad, 
c) může odmítnout převzít ke zpětnému odběru výrobky s ukončenou životností, jestliže 
vzhledem k množství a typu výrobků s ukončenou životností či jiným okolnostem lze mít 
důvodné pochybnosti, že jde o výrobky s ukončenou životností od konečného uživatele, a 
d) může odmítnout převzít ke zpětnému odběru výrobky s ukončenou životností v množství, 
které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru. V takovém případě 
provozovatel zařízení informuje konečného uživatele o jiném místě zpětného odběru 
případně o zpracovateli výrobku, kam lze daný výrobek s ukončenou životností odložit. 
Přehled dostupných míst zpětného odběru a zpracovatelů v nejbližším okolí předá 
provozovateli zařízení kolektivní systém, se kterým má provozovatel zařízení uzavřenou 
smlouvu.   

 

 
Sektor č. 2 – Soustřeďování nebezpečných složek komunálních odpadů v zastřešeném, 
zděném a uzamykatelném objektu s betonovou podlahou. 
V tomto sektoru jsou soustřeďovány odpady pocházející z domácností občanů města do 
nádob k tomu určených: pozinkovaný sud 200 l, různé typy ohradových palet (BQX palety), 
plastové popelnice s víkem. Nebezpečné odpady budou označeny dle požadavku 
zákona: katalogové číslo odpadu, název odpadu, nápis „nebezpečný odpad“ nebo 
označení symbolem nebezpečnosti, jméno odpovědné osoby za stav nádoby, identifikační 
list odpadu. 
Slouží také případně ke skladování posypové soli (pouze v zimním období). 
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Sektor č. 3 – Částečně obestavěný přístřešek s betonovou podlahou, který slouží pro 
soustřeďování odpadů v otevřených kontejnerech (textil, obuv). 

 

Sektor č. 4 – Zpevněná plocha před buňkou pro obsluhu s automobilovou silniční váhou 
do 30 tun 3 x 8 metrů.) 

 

Sektor č. 5 – Místo zpětného odběru elektrozařízení - zastřešený, zděný a 
uzamykatelný objekt s betonovou podlahou určený pro soustřeďování drobných použitých 
elektrozařízení – např. televize, počítače, rádia, klávesnice, tiskárny, CD přehrávače – v 
drátěných boxech, speciálních kontejnerech, anebo volně ložené. 
Jsou zde umístěny speciální kontejnery pro zpětný odběr drobných elektrozařízení o 
objemu 2,6 m3 dodávané kolektivními systémy pro zpětný odběr. Větší elektrospotřebiče 
mohou být shromažďovány také volně ložené na betonové podlaze objektu. 

 

Sektor č. 6 – Místo pro shromažďování vytříděných nebo předaných druhotných 
surovin, např. barevných kovů a železa. 

 

Sektor č. 7 – Separační hnízdo pro oddělený sběr využitelných složek komunálního 
odpadu (papír, plast, sklo apod.) 

 

Sektor č. 8 - Zázemí sběrného dvora: vrátnice, kancelář pro obsluhu, šatna, sociální 
zařízení, sklad, dílna. 
 
Jednotlivé sektory jsou od sebe dostatečně prostorově a stavebně odděleny, aby 
nedošlo k mísení jednotlivých druhů odpadů a nevznikalo zvýšené požární 

 

 

 

 

 

3.2. Zařízení určená pro přejímku odpadů 
 

Obsluha při přejímce vizuálně kontroluje odpady, zda odpovídají deklarovanému 
druhu a kategorii odpadu a stav obalů, ve kterých jsou odpady předávány. 

 
Obsluha sběrného dvora zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti: 
a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, 
b) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení do „Knihy příjmů odpadů – 

vážní knihy“ s uvedením data příjmu, identifikací původce odpadu - jméno, příjmení, 
adresy, čísla OP nebo IČO a identifikací odpadu - název, kód a hmotnost odpadu. 

c) záznam do “Provozního deníku“ - druh (název a kód) a množství odpadů přijatých 
do sběrného dvora souhrnně za jednotlivý provozní den, 

 

Odpady jsou obsluhou zařízení přejímány dle bodu 4.1. Přejímka odpadů. 
 

Sběrný dvůr je vybaven vlastním vážícím zařízením – automobilovou silniční váhou do 
30 tun (GRAVEX GX 1000), která bude použita v případě, že bude možné přijímaný 
odpad zvážit. Zařízení ke sběru odpadů může v případě potřeby používat ruční vážící 
zařízení do 500 kg (TONAVA SMK/AS500). Revize vážících zařízení bude probíhat v 
max. 24 měsíčních intervalech. 

 
Provoz na sběrném dvoře je řízen semaforem. 
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3.3. Skladovací a manipulační prostředky 
 

Pro zabezpečení sběru a úpravy odpadů je sběrný dvůr vybaven následující manipulační 
technikou pro nakládání s odpady: 
 

druh techniky popis a kapacita mobilního prostředku 
 

Velkoobjemové  kontejnery 
„WINTEJNERY“ typ ABROLL 

Otevřený 40 m3 a zastřešený 36 m3 vratový 

natahovací kontejner s uzamykatelnými vraty a 

sklopnou rampičkou pro najíždění do kontejneru 

s ručním manipulačním vozíkem – vrata jsou během dne 

otevřená kvůli snadnému přístupu s použitými 

elektrospotřebiči (nutno ponechat prostor!). 

 
 

Velkoobjemové kontejnery AVIA 

Vanové kontejnery 3 - 9 m3 vhodné pro skladování 

sypkých a stavebních materiálů a odpadů komunálního 

charakteru po obvodu opatřené držáky pro uchycení 

plachty nebo sítě. Natahování lanové nebo hákové dle 

typu přepravního prostředku. 

Zastřešený kontejner na azbest. odpad DETTO 

Zastřešený kontejner typ AVIA/E-domek DETTO – skladování použitých elektrozařízení (TV, PC…) 

Různé typy nádob 
Plechové sudy, BQX palety, kovové boxy na zářivky a 
výbojky 

 
Plastové popelnice s rámečkem 

Popelnice o objemu 240 l na soustřeďování 
nebezpečných odpadů a jejich ochranu proti klimatickým 
vlivům. 

 

Plastové barevné kontejnery 
Kontejnery s víkem o objemu 1 100 l v různých 
barvách dle druhu odpadu odpovídají DIN 30 700, UNI 
9260, EN 840. Materiál je odolný vůči klimatickým 
vlivům, vůči UV záření a změnám teplot. 

 

Vážní zařízení 

Automobilová silniční váha do 30 tun 3x8 metrů a váha 
TONAVA SMK/AS500 do 500 kg, váhy jsou kalibrovány v 
intrervalu nejvýše jednou za 24 měsíců. 

 

Provozovatel je oprávněn měnit druhy sběrných nádob (včetně jejich objemu) dle 
vyhodnocení aktuální situace s přihlédnutím na produkci jednotlivých druhů odpadů. 
 
Technika je servisována mimo areál zařízení. Kompletní odborný servis včetně 
nakládání se vzniklým odpadem v souladu se zákonem o odpadech zabezpečuje 
službu konající externí subjekt. Servis manipulačních prostředků a jejich údržba je 
zajišťována z části dodavatelsky, externími subjekty a z části vlastními prostředky. 

 
 

 4.0. Technologie a obsluha zařízení  

 

4.1. Povinnosti obsluhy zařízení a postup při přejímce odpadu 
 

Odpady jsou do sběrného dvora přijímány od občanů města Bílina. Pouze u 
elektrozařízení platí, že ho mohou v rámci zpětného odběru odevzdávat na sběrném 
dvoře všichni občané bez ohledu na jejich bydliště a dále podnikající fyzické i 
právnické osoby. Občané města jsou povinni se po příjezdu na sběrný dvůr prokázat 
svým průkazem totožnosti, ze kterého je patrné, že mají trvalé bydliště v Bílině. Ve 
sběrném dvoře lze odkládat pouze odpady uvedené v „Seznamu přijímaných odpadů“ 
(viz příloha č. 3, Provozního řádu). 
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Provoz na sběrném dvoře je řízen semaforem. Vjezd na sběrný dvůr je povolen 
pouze jednotlivě. Svítí-li červená – zákaz vjezdu do areálu. Svítí-li zelená – vjezd 
do areálu sběrného dvora je možný přes váhu. Po vjetí na váhu každý zastaví na 
konci váhy před cedulí STOP a předloží obsluze průkaz o totožnosti občana a vyčká 
pokynů obsluhy kam má odpad odvézt a vyložit s to ve směru jízdy (šipky). Po 
vyložení odpadu odjíždí občan opět přes váhu a obsluha mu vystaví vážní lístek s 
názvem a hmotností odpadu. 

 
Každá dodávka odpadu určená k odložení na sběrném dvoře je přijímána 
vyškolenou obsluhou, na základě provedení vizuálního posouzení přijímaného odpadu 
ihned po vjezdu do sběrného dvora. Obsluha odmítne dodávku obsahující odpady, 
které nejsou ve sběrném dvoře povolené odkládat. Původce odpadu (občan) odloží 
(předá) odpad na místo (do kontejneru, nádoby), které určí obsluha. Průběh vykládání 
obsluha sleduje se zaměřením, zda dodávka neobsahuje odpady, které na určené 
místo nepatří. V případě potřeby zajišťuje nápravu. 

 

Údaj o druhu a hmotnosti dodaného odpadu, obsluha zapíše do programu 
odpadového hospodářství (s uvedením jména, příjmení, adresy, čísla OP) a do 
sešitu, který je určen k těmto záznamům a vydá potvrzení o příjmu odpadu a „vážní 
lístek“. 

 

V případě příjmu zemin a stavebních odpadů, předá občan obsluze čestné prohlášení, že 
odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje 
kovy, plasty, azbest, chemikálie a další nebezpečné odpady. V takovém případě je za 
zajištění kvalitativní analýzy v rozsahu stanovém vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnosti nakládání s odpady s ohledem na konečný způsob využití nebo odstranění 
odpovědný provozovatel zařízení při výdeji odpadu ze zařízení.  

 
Po vjezdu do areálu předá podnikatel obsluze základní popis odpadu zpracovaný 
v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnosti nakládání s odpady. V 
případě předání zemin a stavebního odpadu předá podnikatel protokoly o výsledcích 
zkoušek dle příl. č. 10, tab. č. 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. ne starší 3 měsíců do 31. 
12. 2023 a následně v rozsahu uvedeném v ustanovení §§ 6 a 12 vyhlášky č. 273/2021 
Sb., o podrobnosti nakládání s odpady. V případě dalších druhů odpadů budou 
vyžadovány protokoly o výsledcích zkoušek v rozsahu, který bude odpovídat přejímacím 
podmínkám zařízení, do kterého budou přijaté odpady předávány k jejich následnému 
využití nebo odstranění.  
 

 
 

 
Odpady jsou přijímány od občanů města Bílina ve sběrném dvoře pouze v 
omezeném množství 500 kg na osobu a rok a 4 kusy pneumatik od osobních 
automobilů na osobu a rok 
 
 
 
Oleje jsou přijímány pouze v nádobách, které budou následně bez dalších operací 
předány dál do koncových zařízení. 
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Přejímka odpadů se provádí dle § 17 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:  

1. zaznamenat údaje o odpadu a předávající osobě tak, aby mohla být vedena průběžná 
evidence odpadu a prováděno ohlašování,  

2. odpad zvážit a provést jeho vizuální kontrolu,  

3. ověřit zařazení odpadu podle druhu a kategorie,  

4. zařadí odpad podle druhu a kategorie v případě, že ho přebírá od nepodnikající fyzické 
osoby, 

5. při převzetí odpadu, vydat osobě, od které odpad do zařízení převzal, potvrzení 
o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla 
zařízení,  

6. předat odpad dalšímu provozovateli zařízení s údaji o zařízení, ze kterého odpady 
předává, a s údaji nezbytnými k posouzení, zda smí být odpad do zařízení přijat. 
 
Dodavatel odpadu, který je právnickou osobou, poskytne osobě oprávněné k provozování 
příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek 
následující písemné informace: 

a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, 

identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo 
provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo 
základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo 
provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým 
statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad 
vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo 
provozovny a název provozovny neuvádí, 

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 

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. 
 
Další povinnosti: 

7. Oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému krajskému úřadu a krajské hygienické 
stanici nepříznivé vlivy nakládání s odpadem na zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v 
rozporu s vlivy popsanými v provozním řádu zařízení nebo vlivy, které překračují limity 
znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí, 
a oznámit opatření přijatá k zamezení těchto nepříznivých vlivů.  

8. V případě, že přebírá komunální odpady od fyzických osob, oznámit obci, na jejímž 
území odpad vznikl, do 15. ledna druh a množství převzatého odpadu za předchozí 
kalendářní rok. 

9. Vést provozní deník.  

 

Při předání odpadů obchodníkovi s odpady nebo dalšímu provozovateli zařízení, předá 
provozovatel zařízená s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek vždy 
údaje o zařízení, ze kterého odpady předává, a s údaji nezbytnými k posouzení, zda smí být 
odpad do zařízení přijat nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít, a v případě 
odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání dále se základním 
popisem odpadu; v případě opakovaných dodávek odpadu určeného k uložení na skládce 
nebo k zasypávání je povinen předat informace o kritických ukazatelích v četnosti a rozsahu 
podle § 15 odst. 2 písm. e) zákona 541/2020 o odpadech. 
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V případě příjmu nebo výkupu odpadů katalogových čísel: 200140 Kovy, 20014001 Měď, 
bronz, mosaz, 20014002 Hliník, 20014003 Olovo, 20014004 Zinek, 20014005 Železo a ocel 
a 20014006 Cín 
 
Jsou identifikovány osoby, které odpady předaly (jménem, příjmením, datem narození, 
adresou trvalého pobytu a číslem občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. 
 
1. Provozovatel zařízení je při převzetí kovového odpadu stanoveného vyhláškou 
ministerstva povinen zaznamenat kromě údajů podle § 17 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona 
541/2020 o odpadech rovněž pravdivé údaje o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do 
zařízení (jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu a číslo průkazu 
totožnosti), vést průběžnou evidenci těchto údajů a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let od 
převzetí odpadu; za účelem splnění této povinnosti je provozovatel zařízení oprávněn 
vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti této fyzické osoby. Podle věty první se 
nepostupuje, pokud je odpad přebírán z jiného zařízení určeného pro nakládání s odpady. 
 
2. Pokud provozovatel zařízení přebírá odpad, který má povahu strojního zařízení nebo 
obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla nebo pietních a bohoslužebných předmětů 
nebo jejich částí, je povinen zaznamenat jako údaje o odpadu podle § 17 odst. 1 písm. b) 
zákona 541/2020 o odpadech také stručný popis těchto předmětů umožňující dodatečnou 
identifikaci a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, které se 
nacházejí na těchto předmětech. 
 
3. Převzaté kovové odpady, které mají povahu strojního zařízení, obecně prospěšná 
zařízení, umělecká díla nebo pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí 
provozovatel zařízení po dobu 48 hodin od jejich převzetí rozebírat, jinak pozměňovat nebo 
předávat dalším osobám. 
 
4.  Provozovatel zařízení nesmí poskytnout úplatu za převzetí kovových odpadů 
stanovených vyhláškou ministerstva od nepodnikajících fyzických osob. 
 
5. Provozovatel zařízení smí za přebíraný kovový odpad stanovený vyhláškou 
ministerstva poskytnout úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím osoby 
oprávněné poskytovat platební služby nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
formou poštovního poukazu. O uskutečněných platbách je povinen vést evidenci. 
 
6. Provozovatel zařízení je povinen v případě, že do zařízení přebírá výše uvedený 
kovový odpad od původce odpadu, pokud tento odpad nepřebírá z jiného zařízení určeného 
pro nakládání s odpady, 
 
a) sledovat prostor zařízení kamerovým systémem, uchovávat záznam z kamerového 
systému po dobu 30 dnů a na vyžádání tento záznam poskytnout orgánům provádějícím 
kontrolu podle tohoto zákona a 
 
b) každoročně proškolit všechny pracovníky, kteří vykonávají obsluhu zařízení, pro získání 
potřebných znalostí, dovedností a postupů pro plnění povinností při přebírání odpadů 
stanovených tímto zákonem a vyhláškou ministerstva, o tomto školení pořídit písemný 
záznam a tento záznam uchovávat po dobu 5 let od provedení školení. 
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Vedoucí pracovník: 

- řídí ostatní pracovníky sběrného dvora a zastupuje obsluhu sběrného dvora, 

- zodpovídá za nezávadný provoz sběrného dvora, dodržování provozního řádu, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních přepisů, 

- zodpovídá za dodržování technologie pro soustřeďování a třídění a za řádný stav všech 
zařízení sběrného dvora, 

- zodpovídá za řádné vedení provozního deníku sběrného dvora, 

- vyhotovuje a předává roční hlášení o nakládání s odpady ve sběrném dvoře, 

- odpovídá za správnost evidence přijatých odpadů v software na vedení evidence odpadů 
předávaných/odvážených k využití či odstraňování ze sběrného dvora, 

- je povinen zjistit předání odpadů do zařízení k využití nebo odstranění, které má platné 
povolení k provozu. 

- neprodleně informuje vedení provozovatele sběrného dvora a odbor životního prostředí 
Městského úřadu v Bílině o vzniklé havarijní situaci. Účastní se řešení havarijní situace a 
její likvidace. 

 
 

Obsluha zařízení je tvořena max. 2 pracovníky. 
 
 
 

Obsluha sběrného dvora: 

- je podřízena vedoucímu sběrného dvora, 

- odpovídá za přejímku odpadů, jejich vizuální kontrolu, označení odpadů dle zákona, 

- odpovídá za správné vystavení příslušných dokumentů o přijetí odpadu do sběrného dvora, 

- odpovídá za řádný stav mechanizmu a provádí jeho běžnou údržbu, 

- odpovídá za hospodaření s pohonnými hmotami, 

- odpovídá za bezpečné uložení mechanizmu, 

- udržuje pořádek a čistotu v celém areálu sběrného dvora a opatření k bezpečnosti a 
hygieně provozu, 

- třídí odpad a je odpovědný za správné roztřídění odpadů do jednotlivých sektorů 
sběrného dvora a do určených shromažďovacích nádob v souladu s podmínkami povolení 
a provozním řádem sběrného dvora, 

- zavádí automobily s odpadem na místo vykládky do jednotlivých sektorů sběrného dvora, 

- kontroluje obsah vykládaného odpadu, 

- dbá na to, aby se uživatelé sběrného dvora zdržovali v jeho prostoru co nejkratší možnou 
dobu, a aby se pohybovali pouze v okolí svého vozidla, 

- oznamuje provozovateli sběrného dvora v dostatečném časovém předstihu naplnění 
příslušných shromažďovacích prostředků z důvodu zajištění odvozu a předání 
příslušného odpadu oprávněným osobám, 

- po skončení pracovní doby zajišťuje uzamčení všech kontejnerů a objektů, 
  sleduje, zda provozováním sběrného dvora nedochází k poškozování životního prostředí. 

Zjištěné nedostatky neprodleně hlásí vedoucímu sběrného dvora. 
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4.2. Vedení provozního deníku 

Záznam o provozu zařízení „Provozní deník“ obsahuje: 
 

- datum, 

- provozní dobu, 

- jména pracovníků obsluhy, 

- druh (název a kód) a množství odpadů (v hmotnostních jednotkách) přijatých do sběrného 
dvora souhrnně za jednotlivý provozní den, 

- druh (název a kód) a množství odpadů (v hmotnostních jednotkách) předaných do zařízení 
k dalšímu nakládání s odpady, 

- provedené kontroly a revize, záznamy o školení 

- důležité skutečnosti vzniklé při svozu (např. nepřevzetí odpadu, mimořádné události – 
poruchy, nehody, havárie s možným dopadem na životní prostředí) včetně jejich příčin a 
nápravných opatření. 

 
Záznamy, provozní deníky a dokumentace množství a kvality předávaného odpadu budou 
uchovány po dobu 3 let provozu zařízení. 

 
Z důvodů potřeby organizace, získávat některé údaje o provozu sběrného dvora, jsou 
záznamy o nich vedeny odděleně v samostatných „knihách“. V provozním deníku je na ně 
pouze odkaz. 

 

4.3. Nakládání s odpadem 
 

Produkované odpady jsou podle vlastností shromažďovány ve vhodných shromažďovacích 
prostředcích nebo dovolí-li to povaha odpadu, i volně ložené v zastřešených objektech a 
podle aktuální potřeby jsou předávány do zařízení k využití nebo odstranění odpadů. 

 

Předávané dodávky odpadu se vybaví potřebnými doklady. Údaje o druhu, hmotnosti 
předávaného odpadu a o zařízení k převzetí odpadů, se zaznamenají do “Záznamu o 
provozu vozidla nákladní dopravy“ a průvodky odpadu při odvozu na stanovené zařízení. 

 
 
 

 5.0. Monitorování provozu zařízení  
 

Obsluha je povinna denně vizuálně kontrolovat plochy, kde je nakládáno s odpadem a 
provádět vizuální kontrolu naplněnosti a stavu shromažďovacích prostředků (zejména 
těsnost, známky koroze, označení apod.) a stavu okolí nádob s odpady. V případě zjištění 
úniků odpadů do životního prostředí je povinna bezodkladně informovat vedoucího 
sběrného dvora, který zabezpečí další postup. O výsledcích kontrol se vede záznam do 
provozního deníku. 

 

Technický stav jednotlivých manipulačních prostředků je dle zvláštních předpisů pravidelně 
kontrolován oprávněnými pracovníky. 
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6.0. Organizační zajištění provozu 

 
 

Provoz (obsluha) zařízení „Sběrný dvůr Bílina“ na 1 směně zajišťuje: 
1 zaměstnanec – THP ( 1x vedoucí střediska) 
1 zaměstnanec – vedoucí sběrného dvora 
1 zaměstnanec – obsluha sběrného dvora 

 
 Provozn í doba:  

 

úterý – neděle 9:00 - 17:00 hodin (1.4. - 31.10.) 
úterý – neděle 8:00 - 16:00 hodin (1.11. - 31.3.) 

 

polední přestávka 11:30 -12:00 hodin 
státní svátky - zavřeno 

 

Provozní dobu lze v případě potřeby operativně upravit. 
Přijímat odpady mimo určenou provozní dobu lze výjimečně a pouze po dohodě a se 
souhlasem provozovatele sběrného dvora. Odnášení shromážděných odpadů ze sběrného 
dvora je zakázáno. 

 
 

 
 7.0. Vedení evidence odpadů přijatých do zařízení i v zařízení vyprodukova n ých  

 

Provozovatel zařízení má povinnost dle zákona o odpadech vést průběžnou evidenci 
odpadů, kterou vede referent odpadového hospodářství organizace v souladu se 

zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. 
 

Evidence odpadů přijatých do zařízení se vede obsluha sběrného dvora v „Knize příjmů 
odpadů – vážní knize“ postupem uvedeným v bodě 3.2 a 4.1 tohoto provozního řádu. 

 

V zařízení budou používány následující kódy nakládání s odpady: A00, B00, C00, BN40, XN3, 
a R12a. 

Záznamy o přijatých odpadech jsou vedeny obsluhou sběrného dvora do programu 
odpadového hospodářství v elektronické podobě, s uvedením data přijmu odpadu, jeho 
druhu, množství a původce (fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba podnikající). 
Tyto záznamy jsou podkladem pro evidenci v programu EVI 8 od společnosti INISOFT 
s.r.o, odpadovému hospodáři Městských technických služeb Bílina. Evidence je vedena 
za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každý druh odpadu samostatně, vč. 
seznamu zákazníků. Za správnost evidence odpovídá provozovatel zařízení. 

Evidence odpadů přijatých do zařízení se vede na základě vážních lístků vystavených 
provozovatelem zařízení. Evidence odpadů do zařízení přijatých, ze zařízení vydaných a 
zařízením vyprodukovaných je součástí celopodnikové evidence odpadů. 

 

Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou 
produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí 
odpadu od původce nebo předání odpadu do zařízení k nakládání s odpady. V případech, 
kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; 
při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech. 
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Ohlašování produkce a nakládání s odpady 

 
Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok se předává 
vždy do 28 . 2. následujícího kalendářního roku elektronicky v přenosovém standardu dat 
o odpadech, vydávaným MŽP ČR, za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností místně příslušnému podle sídla provozovatele zařízení. 

 
Provozovatel zařízení uchovává evidenci odpadů po dobu 5 let. 

 
 

8.0. Opatření k omezení negativních vlivů zaří zení a opatření pro případ havárie  

 

8.1. Způsob zajištění minimalizace negativních vlivů zařízení 

 
V případě, že by byl zjištěn jakýkoliv negativní vliv na okolní prostředí, budou provedena 
opatření k omezení tohoto vlivu a budou zabezpečována ve spolupráci s příslušnými 
orgány státní správy dle jejich pokynů. 

 
Riziko havárie při nakládání s odpady při provozu zařízení za předpokladu dodržování 
všech předpisů souvisejících s provozem zařízení je minimální. 

 

8.2. Způsob ochrany horninového prostředí 

 
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady se 
řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. 

 
Zvláštní ochrana horninového prostředí se nepředpokládá. Odpady jsou shromažďovány 
převážně v ocelových kontejnerech případně v jiných druzích shromažďovacích 
prostředků (plastové nádoby). Nebezpečné odpady jsou uloženy v nádobách určených k 
soustřeďování nebezpečného odpadu, které jsou umístěné v zastřešeném uzamykatelném 
objektu. 

 

Odpady jsou shromažďovány v předepsaných shromažďovacích prostředcích na 
nepropustné ploše sběrného dvora. Jsou prováděny pravidelné kontroly technického stavu 
nádob a revize zařízení provozu. S odpady není manipulováno, vyjma třídění, není 
prováděna žádná úprava, neuvažují se proto zvláštní způsoby ochrany horninového 
prostředí. 

 

8.3. Opatření pro případ havárie 

Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a 
následků havárie. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen neprodleně informovat  
 svého nadřízeného. Tento plní další oznamovací povinnost dle kapitoly 1 4. tohoto 
provozního řádu, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního 
prostředí. 

 

Za mimořádnou nebo havarijní situaci se při provozu sběrného dvora považuje: 

- únik kontaminantů ze shromažďovacích nádob, způsobující havarijní zhoršení některé 
ze složek životního prostředí (únik ropných látek, par a plynů do ovzduší, kapalných 
látek mimo sklad nebo do půdy apod.) 
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- požár na SD, 
- nález mimořádně  nebezpečných  předmětů (výbušiny,  neidentifikovatelné  látky a 

kapaliny), 
- mimořádná událost, kterou po jejím vyhodnocení označí odbor životního prostředí 

Městského úřadu v Bílině, jako havarijní situaci. 
 

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit svému nadřízenému, který 
následně zajistí ohlášení Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám 
požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí. 

Provozovatel je povinen učinit bezprostřední i následná opatření k likvidaci havárie. 
 

Při vzniku nebo zjištění havárie nejprve zjistíme, zda se v prostoru havárie nenacházejí 
osoby, které jsou zraněny a nezbytně potřebují poskytnutí pomoci. Zraněné osoby musí 
být, je-li to možné, z prostoru havárie odvedeny, musí jim být poskytnuta první pomoc 
a zajištěna odborná pomoc. Při případných záchranných pracích a stejně tak při pracích 
souvisejících s odvracením nebezpečí a škod je kladen důraz zejména na vlastní 
bezpečnost toho, kdo tyto záchranné práce provádí. 

 

Opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření 
závadných látek do horninového prostředí a povrchových nebo podzemních vod, spočívají 
zejména v uzavření a zajištění poškozených nádob se závadnými látkami - uzavření 
ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, opravě nádrží, odčerpání zbytků závadných látek 
z mobilních a stabilních zařízení, je-li to technicky možné; dále se jedná o opatření k 
zamezení výbuchu, požáru a zamoření závadnými látkami. 

 
Pro případ havárie – rozsypání nebo rozlití odpadů mimo skladovací prostředky jsou v 
provozní budově nebo v přístřešku uloženy 2 ks absorpčních prostředků. Po nasycení je 
tento sorbent ukládán do příslušné shromažďovací nádoby. 

 
Havarijní souprava obsahuje: hydrofobní sorbent, ochranné pomůcky a těsnící prostředky. 

 

 
8.4. Opatření pro ukončení provozu zařízení 

 
V případě ukončení provozu zařízení budou soustřeďované odpady předány do zařízení 
určeného k nakládání s odpady.  

 
 
 

 9.0. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí  
 

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady se 
řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. 

 
Provozovatel zařízení využívá smluvního lékaře: MUDr. Jaroslav Čermák, Sídliště Za 
Chlumem 733, 418 01 Bílina 

 

Sběrný dvůr je vybaven odpovídající lékárničkou (podle platných předpisů) pro poskytnutí 
první pomoci. Obsluha je pravidelně školena z pravidel poskytování první pomoci v rámci 
povinných školení. 

 

Všichni pracovníci obsluhující zařízení mají k dispozici sociální zázemí (šatnu, sprchu, WC 
v buňce pro obsluhu). 
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Při provozování sběrného dvora je povinnost: 

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
- dodržovat provozně bezpečnostní pokyny odpovědných provozních pracovníků 

provozovatele. 
- instalovaná zařízení a stroje na sběrném dvoře se smějí používat výhradně k účelu, pro 

který jsou určeny a podle návodu k jejich obsluze a údržbě. 
- před započetím práce se strojem nebo se zařízením se musí pracovník nejprve 

přesvědčit o jejich bezpečném a provozuschopném stavu. Zjistí-li závady, oznámí to 
svému nadřízenému a práci s nimi započne až po jejich odstranění. 

- pohyb vozidel po příjezdových komunikacích na sběrném dvoře podléhá platným 
předpisům o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Maximální povolená rychlost je 
20 km/hod, v prostoru sběrném dvoře pak pouze rychlost chůze. Couvání je povoleno 
pouze za pomoci vyškoleného zaměstnance pomocí smluvených platných signálů 
(rukou, zvukem, hlasem). 

- zákazníci sběrného dvora se zde smí zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou. 
- práce na nepřehledných a nebezpečných místech je povolena pouze pod dozorem nebo 

za pomoci dalšího vyškoleného nebo poučeného pracovníka. 
- veškeré práce na elektrickém zařízení, smí provádět pouze odborně způsobilý 

pracovník. 
- každý pracovník je povinen používat při práci přidělené pracovní a ochranné prostředky  
- každý pracovník musí absolvovat školení požární ochrany, předpisů BOZP a 

poskytování první pomoci. 
- mimo vyhrazené místo je v prostoru sběrného dvora zakázáno jíst, pít, kouřit. 
- součástí vybavení sběrného dvora je přístřeší na ochranu před nepříznivými 

povětrnostními vlivy (stavební buňka), vybavené lékárničkou první pomoci. 
- v případě nálezu odpadu bezprostředně ohrožujícího zdraví a život a nebo odpad 

neznámých vlastností (např. výbušniny, uzavřených nádob s neznámým obsahem 
apod.), musí se práce přerušit a nález ohlásit odpovědnému pracovníku provozovatele. 
Místo nálezu zajistit uzavřením ohroženého prostoru a střežit do příchodu pracovníků, 
kteří rozhodnou o dalším naložení s ním 

- mimo provozní dobu je sběrný dvůr uzamčen a jeho ochranu zajišťuje hlídací agentura a 
bezpečnostní zařízení (alarm, kamery) 

 
Všichni zaměstnanci jsou povinni v případě nutnosti přivolat profesionální první pomoc a 
poskytnout předlékařskou první pomoc tzv. metodou ABC: 
– krok „A“ (air-way) - zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty 
– krok „B“ (breathing) – umělé dýchání v případě potřeby pro obnovení a udržení dýchání 
– krok „C“ (circulation) - nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení obnovit a udržet 
krevní oběh. 

  

Zásad y první pomoci: 

Zasažení pokožky 

Oděv potřísněný chemickou nebo přípravkem musí být co nejrychleji odstraněn, zasažené 
místo ihned oplachujeme silným proudem vody. Nejeví-li pokožka známky poranění, je 
možné ji omýt i mýdlem a ošetřit ochranným krémem. Jeví-li pokožka známky poranění 
(puchýře, popálení apod.) zakryjeme ránu sterilním obvazem a postiženého dopravíme 
k lékaři. 

Zasažení očí 

Při zasažení oka či obou očí si postižený zpravidla není schopen poskytnout první pomoc 
sám. Postiženého odvedeme k nejbližšímu zdroji tekoucí pitné vody, přiměřeným násilím 
rozevřeme křečovitě sevřená oční víčka a vyplachujeme postižené oko (oči) po dobu 10 
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– 15 minut. Postižené oko zakryjeme sterilním mulem nebo čistým kapesníkem a poté 
dopravíme co nejrychleji postiženého k lékařskému ošetření. 

 
Požití 

Za normálních okolností požití chemické látky nebo přípravku při normální manipulaci není 
předpokládáno. Při náhodném požití podáme postiženému větší množství vody, v 
žádném případě nevyvoláváme dávení. Spontánnímu dávení nelze bránit. Postiženého 
dopravíme co nejrychleji k lékařskému ošetření. 

 
Nadýchání 

Při nadýchání plynů nebo výparů uvolňujících se z chemické látky nebo přípravku 
odvedeme postiženého na čerstvý vzduch a v případě přetrvávání příznaků či obtíží 
zajistíme postiženému lékařské ošetření. V případě nadýchání se plynů nebo výparů 
uvolňujících se z některých chemických látek nebo směsí se následky mohou projevit i po 
několika hodinách nebo dnech. 

 
Je-li postižený v bezvědomí, vyprostíme jej ze zamořeného prostoru, a co nejrychleji 
provedeme kontrolu životních funkcí (dýchání, činnost srdce) a podle výsledku zahajujeme 
umělé dýchání „z úst do úst“, nepřímou srdeční masáž či obojí. Oživování je možné 
ukončit pouze na příkaz lékaře, nebo když lékař postiženého převezme do své péče! 
Postiženého nesmíme ani na okamžik opouštět! Je-li postižený v bezvědomí, avšak dýchá 
a má hmatatelný tep a nejeví známky vážnějšího zranění, musí být uložen do 
stabilizované polohy na boku hlavou co nejvíce zakloněnou a s oděvem kolem krku, 
břicha a hrudníku co nejvíce uvolněným tak, aby jeho dýchací cesty byly volné. Zajistíme 
přivolání lékařské pomoci. 

 
Lékaři je nutno sdělit jakou chemickou látkou nebo přípravkem bylo poranění způsobeno 
a proto s sebou vezmeme obal či etiketu, příp. bezpečnostní list látky nebo přípravku, 
kterým bylo zranění způsobeno. V případě poranění vzniklého zasažením odpadem 
předáváme lékaři identifikační list nebezpečného odpadu. 

 
Krvácení 

Krvácení je bezesporu jedním z nejvážnějších a nejnebezpečnějších poranění, a to hned 
z několika důvodů, které si přebereme na následujících řádcích. Krvácení je děj, při 
kterém krev samovolně vytéká z narušených tkání a cév. Z toho plyne, že krvácení musíme 
dělit hned podle několika kritérií: typ poranění, místo poranění, a rozsah poranění. V 
tomto článku se zaměříme na jednotlivé typy krvácení. Rozlišujeme tři základní typy 
krvácení: vlásečnicové, žilní a tepenné. 

 
Vlásečnicové krvácení 

Není povětšinou spojeno s nějakým větším úrazem, jde převážně o známé krvácení 
menšího rozsahu např. z nosu či drobných odřenin. Vlásečnicové krvácení většinou po 
nějaké chvíli samo ustane. 

 
Žilní krvácení 

Zde už může jít o poranění všech možných typů. Důležité je však vědět, že krev vytékající 
z rány při tomto typu krvácení má tmavě červenou barvu a vytéká vcelku pomalu. Toto 
krvácení již vyžaduje ošetření (hlavně v závislosti na rozsahu). Pokud se jedná okončetinu, 
je dobré ji dostat do polohy nad srdce kvůli snížení tlaku v končetině a poté ji 
obvážeme obvazem. Měli bychom mít také na paměti, že jakákoliv dezinfekce nepatří 
přímo do rány, ale pouze do jejího okolí, jinak se bude poranění těžko hojit. 
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Tepenné krvácení 

Je nejzávažnějším typem krvácení, protože může velice rychle dojít k velkým ztrátám 
krve. Krev je světle červená (barva krve však není rozhodující, při dušení může mít krev 
barvu tmavě červenou) a vystřikuje z rány, což může mít za následek šok (viz. šokové 
stavy). U tepenného krvácení musíme postupovat velice rychle. Jako první stiskneme 
tlakový bod a pokud se jedná, o končetinu snažíme se jí v rámci možností dostat nad 
srdce. Těmito úkony by se nám mělo podařit dostatečně zmírnit intenzitu krvácení. Dále 
začneme s přikládáním tlakového obvazu (viz obvazová technika). Při správné aplikaci 
obvazu by se nám mělo podařit krvácení zastavit. 

 
Nepřímá masáž srdce 

Zachránce uloží postiženého na tvrdou podložku a postaví se na jeho levou stranu. 
Zápěstí pravé ruky položí dlaní na dolní část hrudní kosti a asi 3 až 5 cm nad dolní okraj 
hrudní kosti. Prsty ruky směřují k pravému lokti postiženého, ale nedotýkají se hrudníku. 
Levou ruku položí napříč přes pravou a vahou těla prostřednictvím natažené horní 
končetiny stlačuje rytmicky hrudní kost směrem k páteři až do hloubky 4 až 5 cm asi 
60x za minutu. Druhý zachránce provádí umělé dýchání metodou z plic do plic v 
poměru na pět stlačení hrudní kosti jeden vdech. Zachránce pokračuje v nepřímé srdeční 
masáži tak dlouho, až se srdeční činnost obnoví. Původně bledý obličej a zevní sliznice 
pak zrůžoví, rozšířené zornice se zúží a tep na velkých tepnách je pozorovatelný. Při 
všech způsobech umělého dýchání musí zachránce neustále kontrolovat, zda hrudník 
postiženého vykonává dýchací pohyby. První známkou vracejícího se dýchání je, že 
postižený učiní polykací pohyb, po němž zpravidla následuje první samovolný vdech. 

 

Umělé dýchání 

Nejčastěji používané umělé dýchání je „Z úst do úst“. V případě poranění úst se 
používá umělé dýchání „Z úst do nosu“. U postižených malého vzrůstu např. dětí se 
vdech může provádět současně do úst i nosu zároveň. 

Před započetím poskytování umělého dýchání zkontrolujeme průchodnost dýchacích 
cest, popřípadě uvolníme zapadlý jazyk nebo odstraníme cizí předměty z ústní dutiny 
(např. zvratky) a dýchacích cest. Dále postupujeme tak, že postiženého položíme zády 
na rovnou podložku, jeho hlavu zakloníme co nejvíc vzad. Sevřeme jeho nos a široce 
rozevřenými ústy obemkneme jeho ústa případně i nos. Hluboce vdechneme do úst 
postiženého asi pětkrát co nejrychleji po sobě a dále pokračujeme rychlostí 12 krát až 
16 krát za minutu. Sledujeme dýchací pohyby hrudníku. Pokud  postižený začne dýchat 
sám, můžeme umělé dýchání přerušit, avšak stále kontrolujeme životní funkce 
postiženého. 

 
Úraz elektrickým proudem Zásady pro poskytnutí první pomoci po zásahu elektrickým 
proudem 

Před započetím záchrany zasaženého elektrickým proudem musí zachraňující dbát na 
to, aby sám nebyl elektrickým proudem zasažen. Musí stát na nevodivé podložce, nesmí 
se dotýkat kovových předmětů, mokré zdi, mokrého oděvu postiženého apod. Zasažený 
se sám nemůže pustit předmětu, který svírá, neboť působením elektrického proudu 
vzniká křečovité stažení svalstva. Je-li v takové poloze, že by po přerušení styku s 
elektrickým proudem nebo vodičem spadl (není-li připásán a drží-li se vodiče na sloupu 
elektrického vedení, na žebříku apod.), musí být před přerušením elektrického proudu 
zajištěn před spadnutím a tím před dalším zraněním. 

U elektrického zařízení s vysokým nebo velmi vysokým napětím je nebezpečné přiblížit se 
k postiženému, pokud se elektrický proud nepřeruší. Pozor na krokové napětí! Je třeba 
postupovat pomalu, tak, že se bota sune k botě. U nízkého napětí lze vypnout proud 
příslušným vypínačem, jističem, vyšroubováním pojistek nebo vytažením zástrčky ze 
zásuvky. Není-li to možné, odstraní se vhodným způsobem vodič elektrického proudu 
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pomocí suchého nevodivého materiálu, jakým je například guma, dřevěná tyč alespoň 30 
cm dlouhá, suchý provaz nebo oděv. Přerušit vodič, (např. přeseknout sekerou) může 
jen ten, kdo se v tom bezpečně vyzná. 

 
Postiženého je třeba vyprostit (vytáhnout) z dosahu elektrického proudu. Zachránce se 
nesmí dotýkat holou rukou jeho těla ani vlhkých částí oděvu, pokud nebyl elektrický proud 
vypnut. Hoří-li postižený (šaty) účinkem elektrického proudu nebo z jiné příčiny, hasí 
se po vypnutí elektrického proudu suchou látkou, nejlépe však nehořlavou pokrývkou. Po 
vyproštění z obvodu elektrického proudu je zachránce povinen poskytnou první pomoc až 
do příchodu lékaře. U postiženého, který nedýchá, musí ihned zahájit a až do příchodu 
lékaře udržovat umělé dýchání. 

 
 

10.0. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení  
 

Do zařízení mohou být přijaty pouze odpady specifikované v bodě 2.3. (viz příloha č. 3 ). 
Přehled dalších druhů odpadů vystupujících ze zařízení viz bod 2.4., provozního řádu. 

Přijímané odpady musí splňovat požadavky a podmínky pro využívání odpadů v zařízení 
ke sběru odpadů stanovené vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady.  

Zařízení je určené k dotřiďování směsných odpadů a obalů vytříděných separovaným 
sběrem z komunálních a průmyslových odpadů. 

Do zařízení jsou přijímají odpady od občanů města Bílina. Většinou se jedná o objemný 
odpad 200307 (postele, skříně, matrace), stavební odpad 170107, BIO odpad 200201 
(větve, tráva). pneumatiky 160103. V menší míře jsou přijímány nebezpečné odpady, např. 
střešní krytiny, azbest, barvy, znečištěné plechovky od barev apod. 

Do zařízení jsou přijímány od občanů vysloužilé elektrospotřebiče (např. televize, PC, 
tiskárny, telefony, rádia, lednice, pračky, mikr. trouby, sekačky na trávu, bojlery apod.) 
určené ke zpětnému odběru zařízení.  

 

 
11.0. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich 
 množství ve vztahu k přijímaným odpadům. 

 

Výsledným produktem procesu úpravy odpadů je vytříděný jednodruhový odpad, který lze 
předat k využití nebo odstranění v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Kód odpad Kat.  

Název odpadu 

191201 O Papír a lepenka 

191202 O Železné kovy 

191203 O Neželezné kovy (poznámka 1) 

191204 O Plasty a kaučuk 

191205 O Sklo 

191207 O Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

191208 O  Textil 

 
Poznámka 1) S účinností od 1. 1. 2024 bude možné používat poddruhy - osmimístná 
katalogová čísla - podřazené pod některé výše uvedené druhy odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb. 
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Poměr využitelných výstupů/výrobků k upravovaným odpadům nelze stanovit, neboť se 
jedná o proměnnou hodnotu, která je závislá na nabídce (příjmu odpadů) a poptávce 
(předání odpadů). 

 
V zařízení nejsou získávány žádné využitelné energie. 

 
 
 

12.0. Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku 
 přijímaných odpadů  

 

Při provozu zařízení nejsou energie využívány, protože úprava odpadů spočívá v jejich 
ručním dotříděním, bez použití nářadí či jiných technologií. 

Pro manipulaci, ukládání nebo třídění odpadů jsou nutné pouze pohonné hmoty pro 
manipulační, dopravní a jiné prostředky. 

Energetickou náročnost vztaženou na množství přijímaných odpadů nelze stanovit 
vzhledem k rozdílné náročnosti při využívání jednotlivých druhů odpadů v jednotlivých 
částech zařízení. 

 

 

13.0. Výčet odpadů, odpadní ch vod a emise do o vz du ší v ys tup ují cíc h ze za říz ení a  
jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich ří ze n í  

 

Pro případ vzniku odpadů z činnosti osob zabezpečujících provoz sběrného dvora 
(kancelář a šatna) jsou v zařízení k dispozici odpadové koše o objemu 40 l, do kterých 
je odděleně shromažďován směsný komunální odpad. Při provozu zařízení není 
předpoklad vzniku většího množství těchto odpadů. Tento odpad je po naplnění 
sběrového prostředku (cca 1 x týdně) ukládán do stanoveného shromažďovacího 
kontejneru na sběrném dvoře (papír, plast, sklo, dřevo, železo, směsný komunální 
odpad, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, stavební odpad, zemina apod.). 
Jejich množství je stanoveno zvážením na váze a zaznamenáno do evidence odpadů 1 x 
za měsíc jako vlastní produkce (A00). 

 
Manipulační a dopravní technika je servisována mimo zařízení (kompletní odborný servis 
včetně nakládání se vzniklým odpadem v souladu se zákonem o odpadech zabezpečuje 
buď vlastní opravárenská dílna provozovatele anebo službu konající externí subjekt). 

 
Emise zápachu ze zařízení 

 
Obtěžování obytných objektů zápachem z procesu biologického rozkladu přijímaných 
odpadů nepřipadá v úvahu, neboť sběrný dvůr je umístěn na okraji městské zástavby. 
Taktéž k obtěžování nadměrnou prašností či hlukem nemůže docházet. 

 
Opatření proti případné zvýšené prašnosti: případná prašnost bude eliminována vlhčením. 

 
Opatření proti šíření zápachu z případného aerobního rozkladu odpadů: průběžný odvoz 
odpadu ze sběrného dvora zabezpečí, že nebude docházet k významnému množství 
shromažďovaného odpadu. 

 
Opatření k omezení nadměrnému výskytu hmyzu a nežádoucímu šíření obtížných 
živočichů: v případě vzniku potřeby bude provedena jednorázová deratizace areálu. 
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14.0. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku 
 emisí do ovzduší a objem vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti 
 přijímaných odpadů  

 

Odpady vzniklé provozem zařízení 

Případné odpady vzniklé během příjmu odpadů separací nežádoucích příměsí 
komunálních odpadů (plasty, kov, sklo, dřevo) jsou dle čistoty soustřeďovány buď jako 
směsný komunální odpad anebo jsou odděleně soustřeďovány společně s jinými odpady 
stejných vlastností (viz popis v bodě 7.0. tohoto provozního řádu) a následně předávány 
do zařízení na využití nebo odstranění odpadů. Při předání odpadů do zařízení ke 
skládkování bude vždy při první dodávce v kalendářním roce předán řádně vyplněný 
základní popis odpadů. 

 

Odpadní vody vzniklé provozem zařízení 

Odpadní splaškové vody z provozu kanceláře jsou vypouštěny do městské kanalizační sítě 
na základě smlouvy s jejím provozovatelem. 

Emise zápachu rozkladu odpadů a splaškových vod nejsou a tedy jsou neměřitelné, nelze 
tudíž stanovit hmotnostní podíl emisí k hmotnosti přijímaných odpadů. 

 
 
 

15.0. Související dokumenty  

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

 Vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 
 Zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o 

silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
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16.0. Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Situační výkres 
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Příloha č. 2 – Situace širších vztahů (vjezd do zařízení) 
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Příloha č. 3 – Seznam odpadů přijímaných do zařízení 
 
Informační tabule zařízení ke sběru odpadů 

Název zařízení: 
 
 

IČZ: CZU00256 

SBĚRNÝ DVŮR BÍLINA 

 

Seznam přijímaných odpadů: 

kód odpadu název odpadu 
kategorie 
odpadu 

130204 Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 

130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 

130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150107 Skleněné obaly O 

 
150110 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

 
N 

160103 Pneumatiky osobních vozidel O 

160107 Olejové filtry N 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103 Tašky a keramické výrobky O 

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod č.17 0106 

 
O 

170201 Dřevo /ostatní/ O 

170202 Sklo O 

170203 Plasty O 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - asfalt O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17060401 
Izolační material na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující 
specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs / Kód 
odpadu platný od 1. 1. 2024 

O 

17060402 
Izolační material na bázi polystyrene / Kód odpadu platný od 
1. 1. 2024 

O 

170605 Stavební materiály obsahující asbest N 

170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
O 
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200101 Papír a lepenka O 

20010101 
Kompozitní a nápojové kartony / Kód odpadu platný od 
1. 1. 2024 

O 

200102 Sklo O 

200110 Oděvy O 

200111 Textilní materiály O 

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (rozbité) 
 

N 

 
200123 

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodík (lednice, 
mrazáky větší než 1,1x1,1x1,8m ) */ Pouze odpadní 
elektrozařízení, nepodléhající zpětnému odběru dle zákona 
542/2020 Sb. 

 
N 

200125 Jedlý olej a tuk O 

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 

 
200133 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 
nebo pod číslem 16 06 03 / pouze odpadní automobilové nebo 
průmyslové baterie nebo akumulátory 

N 

200134 
Baterie a akumulátory neuvedené pod č.20 01 33  / pouze 
odpadní automobilové nebo průmyslové baterie nebo 
akumulátory 

O 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 /nábytek, skříně, postele/ O 

200139 Plasty O 

200140 Kovy (pozn. *)  O 

20014001 Měď, bronz, mosaz (pozn. *) / Kód odpadu platný od 1. 1. 2024 O 

20014002 Hliník (pozn. *) / Kód odpadu platný od 1. 1. 2024 O 

20014003 Olovo (pozn. *) / Kód odpadu platný od 1. 1. 2024 O 

20014004 Zinek (pozn. *) / Kód odpadu platný od 1. 1. 2024 O 

20014005 Železo a ocel (pozn. *) / Kód odpadu platný od 1. 1. 2024 O 

20014006 Cín (pozn. *) / Kód odpadu platný od 1. 1. 2024 O 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 

200202 Zemina a kameny O 

200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

200302 Odpad z tržišť O 

200307 Objemný odpad (poznámka 1) O 

* Jedná se o odpady převzaté pouze od obcí jako původců odpadů 

(poznámka 1) způsob nakládání sběr a R12a  
 

Provozovatel: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 
Adresa, sídlo: Teplická 899, 418 28 Bílina 
IČ: 70885222 
DIČ: CZ 70885222 
Obchodní rejstřík: v OR, vedeném KS v Ústí n. L., oddíl Pr, vložka 1 
Statutární zástupce: Ing. Olga Roučková, ředitel organizace 
Tel.: 417 821 666 
Mobil: 602 168 332 
Odpovědná osoba: p. Monika Türbachová – odpadový hospodář 
Tel.: 417 820 275 
Mobil: 721 353 396 
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 Provozní doba je stanovena: 

 

Provozní doba 

 1.4. - 31.10. 1.11. - 31.3. 

Pondělí zavřeno zavřeno 

Úterý 9:00 – 17:00 8:00 – 16:00 

Středa 9:00 – 17:00 8:00 – 16:00 

Čtvrtek 9:00 – 17:00 8:00 – 16:00 

Pátek 9:00 – 17:00 8:00 – 16:00 

Sobota 9:00 – 17:00 8:00 – 16:00 

Neděle 9:00 – 17:00 8:00 – 16:00 
 

Polední přestávka 11:30 -12:00 hodin 
Státní svátky - zavřeno. 

 
Jsou možné úpravy provozní doby podle aktuálních potřeb nebo z provozních důvodů 
(např. nemoci pracovníků, čerpání dovolené). 
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