DODATEK Č.1 K PROVOZNÍMU ŘÁDU

ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU, VÝKUPU A VYUŽÍVÁNÍ (ÚPRAVĚ) ODPADŮ
PŘEKLADIŠTĚ ODPADU SPOLEČNOSTI PALEKASTRO S.R.O.
(vypracovaný v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady)

Dodatkem číslo 1. k Provoznímu řádu vypracovaného v Klenovicích na Hané dne 10.5.2016 a
schváleným Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Č.j.“ KUOK 91537/2016, Spis. zn. KÚOK/71726/2016/OŽPZ/262 se provádí tyto změny a
doplňky:
-

mění se bod 1.1
doplňuje se bod 1.2.2

Ostatní zůstává beze změn.

vypracoval:

odpovědnost za aktualizaci:

vypracováno pro:

Ing. Ondřej Neubauer

Ing. Ondřej Neubauer

Palekastro s.r.o.

datum:

26.3.2018

Provozní řád Palekastro s.r.o.
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Provozní řád Palekastro s.r.o.

1. ODDÍL A
(dle bodu 5. přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.)

1.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Údaje o provozu
Název zařízení:
Zařízení ke sběru, výkupu a shromažďování odpadu – překladiště odpadu
společnosti Palekastro s.r.o.
Správní obvod obce s RP:

Prostějov

Kraj:

Olomoucký

Ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, se jedná o činnosti charakterizované v § 4 odst. 1
písm. g), m), t), o), a v), citovaného zákona takto:


Shromažďováním

odpadů

-

krátkodobé

soustřeďování

odpadů

do

shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním
s odpady


Sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou
osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného
třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na
zpracování odpadu



Materiálovým využitím odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a
další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům,
s výjimkou bezprostředního získání energie



Výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou
osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za
sjednanou cenu



Odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že
tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v
příloze č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění
odpadů

2018
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Provozní řád Palekastro s.r.o.
Provozní doba překladiště:

Po – Pá, 6:00 – 22:00

Roční projektovaná kapacita zařízení:

6000 tun

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení:

6 000 tun

Denní projektovaná zpracovatelská kapacita:

150 tun

Maximální okamžitá kapacita zařízení:

350 tun

Provozovatel zařízení:

Palekastro s.r.o.

Sídlo:

náměstí Svobody 93/22

IČO:

036 02 346

Adresa provozu:

Klenovice na Hané 292

Statutární zástupci:

Ing. Ondřej Neubauer

Odpadový hospodář:

Ing. Ladislav Zvonek

Odpovědná osoba:

Ing. Ondřej Neubauer

Vedoucí zařízení:

Ing. Ondřej Neubauer

Vlastník objektu a pozemku:

Robert Javůrek

Zpracovatel provozního řádu:

2018

Ing. Ondřej Neubauer, jednatel
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Provozní řád Palekastro s.r.o.
Údaje o sídlech příslušných dohlížejících orgánů
Název:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Sídlo:

Jeremenkova 40, 772 00 Olomouc

Telefon:

585 508 111

Název:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Sídlo:

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc

Telefon:

585 719 111

Název:

Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc

Sídlo:

Tovární 41, 772 00 Olomouc

Telefon:

585 423 410

Název:

Magistrát města Prostějova
Odbor životního prostředí

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Telefon:

582 329 111

Významní telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR:

158

Záchranná služba:

155

Tísňové volání:

112

Údaje o pozemku, na kterém je zařízení umístěno:
Pozemek:

parc. č. 79/4 (předmět nájmu – 2000 m2)

Administrativní budova:

parc. č. 224 (sociální zázemí, kancelářské prostory)

Katastrální území:

Klenovice na Hané

GPS souřadnice umístění objektu:

2018

49°40´01.850´´N, 17°20´70.117´´E
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Provozní řád Palekastro s.r.o.
Platnost provozního řádu:
Platnost provozního řádu je po dobu platnosti souhlasu s tímto provozním řádem ve
smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, který vydal Krajský úřad
Olomouckého kraje.
1.2

Účel a charakter provozu, přehled druhů odpadů

1.2.1 Účel provozu
Zařízení slouží jako překládací stanice a jako zařízení ke sběru, výkupu a
shromažďování (skladování) odpadů uvedených v kapitole 1.2.2. Tyto odpady jsou
do

zařízení

naváženy

příslušnými

svozovými

vozidly

původců,

jsou

zde

shromažďovány a následně nakládány do přepravních velkokapacitních kontejnerů,
ve kterých jsou odváženy ke zpracování oprávněným osobám s příslušným
povolením, na skládku odpadů SOO 3 nebo jinému způsobu odstranění.
Účelem provozu zařízení je:


Sběr a výkup ostatních odpadů



Shromáždění před odesláním na jiné zařízení k využití nebo odstranění



Využívání odpadu nebo úprava odpadu před následným využitím (hrubé
třídění pomocí vymílacího síta), popřípadě odstraněním,

Ve smyslu přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů je odpad v zařízení využíván způsobem R12.
1.2.2 Přehled druhů odpadu, přijímaných do zařízení
V zařízení jsou shromažďovány sebrané a vykoupené odpady kategorie ostatní.
Kód
odpadů
20 01 34
20 01 36
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06

2018

Název odpadu
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Odpad z tržišť
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump
Odpad z čištění kanalizace

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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