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Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů „Mobilní zařízení ke sběru a
výkupu odpadů“ – vyjádření
Na základě vaší žádosti podané dne 17.02.2017 posoudila Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, a jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ve
smyslu § 75 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, předložený provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů
„Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ provozovatele AB CHEMITRADE, s.r.o.,
Českobratrská 1403/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04598652 na základě plné
moci ze dne 02.01.2017 zastoupeného Janou Czernou, bytem Studentská 355, Bohumín, nar. dne
24.03.1981.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává KHS toto vyjádření
s předloženým provozním řádem
se s o u h l a s í
s podmínkami, že:
1. zařízení musí být vybaveno min. 10 l/os balené pitné vody pro potřebu pití a poskytnutí
první pomoci;
2. zaměstnanci musí být vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními
pomůckami dle charakteru vyskytujících se odpadů;
a připomínkami:
3. na str. 8 je chybně uveden již neplatný zákon týkající se klasifikace nebezpečných
chemických látek (včetně značení);
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4. na str. 14 je chybně citována již neplatná legislativa.
Odůvodnění
Jedná se o provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů „Mobilní zařízení ke sběru a
výkupu odpadů“ provozovatele AB CHEMITRADE, s.r.o., Českobratrská 1403/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04598652 na základě plné moci ze dne 02.01.2017 zastoupeného
Janou Czernou, bytem Studentská 355, Bohumín, nar. dne 24.03.1981.
Kapacita mobilního zařízení činí 1400 t/rok. Nakládat se bude s vyjmenovaným odpadem kategorie
„O“ či „N“.
Zařízení se skládá z tahače Volvo a návěsu Schwarzmüller. Sběrné prostředky jsou uzavíratelné
(palety se obalují strech folií, big bagy se utahují popruhy, kovové bedny mají víka), jsou umístěny
na automobilech, které jsou oplachtovány nebo se jedná o skříňový typ automobilu.
Provozní doba je po-pá od 6:00 do 22:00.
Provozní řád také řeší první předlékařskou pomoc.
Technologie a obsluha zařízení splňuje podmínky ochrany veřejného zdraví, z tohoto důvodu se
vydává kladné vyjádření, které platí pouze pro území Středočeského kraje.

Mgr. Olga Radová
vedoucí oddělení hygieny práce pro okres Mělník
Rozdělovník
adresát DS
KHS Stč. kr., HP – ÚP Mělník
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