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Střední odborná škola a Střední

odborné učiliště, Polička

Čs.armády 485

572 01 Polička

Vážená paní (pane),

provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky. Naše

hodnocení vychází pouze z Vámi zadaných údajů a současně platné legislativy. Při hodnocení

uplatňujeme řadu zjednodušujících předpokladů, proto mohou být naše závěry zatíženy chybou.

Doporučení

Má-li jídelna stejné IČ jako subjekt jehož je součástí (škola, nemocnice, právnická nebo fyzická

podnikající osoba), všechny povinnosti původce odpadů podle §16 zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech v platném znění musí plnit tento subjekt. Informujte, prosím, vedení o povinnostech, které

ze zákona o odpadech vyplývají, a řešte nakládání s odpady společně.

Podle §16 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v  platném znění je původce

povinen zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle §5 a 6 téhož zákona. Katalog odpadů

nalezneme ve vyhl.č. 381/2001 Sb. v platném znění (příloha Katalog odpadů).

Podle §16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění může původce, pokud

vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené

shromažďování nutné, od něj upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy (v

Praze MHMP - OOP, mimo Prahu obce III. st.).

Biologicky rozložitelný odpad nesmíte předávat zemědělci ke zkrmení (výjimku tvoří jakostní zbytky

rostlinného původu tj. slupky od zeleniny, ovoce, brambor apod.) ani ho ukládat do kontejneru nebo
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popelnice spolu se směsným komunálním odpadem. Je nutno ho odděleně shromažďovat - třídit.

Zákaz zkrmování biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu živočišného původu a další

nakládání s ním řeší zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a jeho prováděcí předpisy v platném

znění a Nařízení EP a Rady (ES) č. 1774/2002, o veterinárních a hygienických pravidlech pro

vedlejší výrobky živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě v platném znění.

Průběžná evidence je chronologický přehled o nakládání s odpady v provozovně. Musí ji vést každý

původce odpadů podle §39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a § 21 vyhl. č. 383/2001

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění bez ohledu na to, jaké množství odpadu

produkuje. Její náležitosti jsou uvedeny příloze č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

nakládání s odpady v platném znění, včetně data a čísla zápisu, jména a příjmení osoby

zodpovědné za vedení evidence.

Úložiště odpadů - shromažďovací místo musí být udržováno v čistotě a zabezpečeno.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů řeší §30-31r zákona o odpadech, musí být odebírány v obchodě

od konečných uživatelů bez nároku na úplatu. Zpětný odběr některých výrobků podle § 38 zákona o

odpadech je odebírání použitých výrobků (odpadní oleje, výbojky a zářivky, pneumatiky) povinnými

osobami - prodejci od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

Smluvně lze využít pro odběr zářivek kolektivního systému EKOLAMP. Jestliže nevyužijete

zpětného odběru, musíte předávat odpad - zářivky, baterie, vzhledem k nebezpečným vlastnostem

součástek v něm obsažených - oprávněné osobě jako nebezpečný odpad.

Odděleným sběrem elektrozařízení se rozumí odebírání použitých elektrozařízení od jejich

konečných uživatelů. Smluvně lze využít také kolektivního systému, např. ASEKOL, REMA,

ELEKTROVIN. Jestliže nevyužijete zpětného odběru, musíte předávat odpad - elektrozařízení,

vzhledem k nebezpečným vlastnostem součástek v něm obsažených - oprávněné osobě jako

nebezpečný odpad.
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Prosím, umístěte bezpečnostní listy na místo, kde se s CHLP nakládá.

Podle § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění musí ten,

kdo nakládá z CHLP klasifikovanými jako žíravé (C) vypracovaná Pravidla pro nakládání s CHLP 

projednat s místně příslušným orgánem ochrany zdraví. "Pravidla" zašlete doporučeným dopisem

na místně příslušnou Hygienickou stanici. (Seznam Hygienických stanic je v příloze.) Projednaná

pravidla musí být umístěna na pracovišti tak, aby byla volně dostupná zaměstnancům.

Podle § 44 odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění při

připuštění k nakládání s žíravými látkami, nejlépe 1x za rok prokazatelně proškolte zaměstnance o

nakládání s žíravými látkami (vlastnosti, zásady ochrany zdraví a životního prostředí, první pomoc).

Jako osnovu pro školení použijte odsouhlasená "Pravidla".

Vybavte zaměstnance příslušnými OOPP. Dbejte na to, aby OOPP používali.

Nedodržováním výše uvedených povinností se vystavujete možné sankci při kontrole pracovníků

Hygienické stanice a Česká inspekce životního prostředí.

Hodnocení

V provozovně není tříděn biologicky rozložitelný odpad.

Nevedete průběžnou evidence odpadů.

Využívejte, prosím, systém zpětného odběru některých výrobků.

Využívejte, prosím, odděleného sběru elektrozařízení.

Nakládání s odpady ve Vaší provozovně není plně v souladu s požadavky platné legislativy.
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Nakládání s chemickými látkami a přípravky ve Vaší provozovně není plně v souladu s požadavky

platné legislativy, prosím, věnujte pozornost výše uvedeným doporučením.

Závěr

Pro komplexní posouzení souladu nakládání odpady, s chemickými látkami a přípravky s platnou

legislativou ve Vašem provozu, Vám nabízíme odborný audit. Náš odborník s Vámi projde provoz,

posoudí související dokumentaci a na základě zjištění vypracuje zprávu z auditu. Získáte tím velmi

důležité podněty pro zlepšení a předejdete zásadním problémům při kontrolách. Po provedených

opatřeních budete mít klid pro Vaši další práci, protože vše ve Vašem provozu bude v pořádku.

Cena auditu je 7.200 Kč vč. DPH + 10 Kč/km. Audit je zaměřen zejména na následující oblasti:

- zařazování odpadů dle Katalogu odpadů

- třídění odpadů v místě vzniku

- nabízení odpadů k využití v místních podmínkách

- shromažďování odpadů

- značení nádob

- povolení orgánů státní správy

- hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok

- průběžná evidence odpadů

- hygienické podmínky při nakládání s odpady

- ekonomické aspekty (posouzení množství produkovaných odpadů za poslední tři roky v souvislosti

s náklady na jejich likvidaci)

Na základě závěrečné zprávy z auditu, budete schopni uvést nakládání s odpady, s chemickými

látkami a přípravky ve Vašem provozu do souladu s požadavky právních předpisů a předejít tak
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případným sankcím. Uvedená doporučení mohou vést ke snížení nákladů na provoz odpadového

hospodářství a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Děkujeme za Váš zájem o zjištění skutečného stavu Vaší jídelny a přejeme Vám úspěch při jejím

zvelebování.

Ing. Jana Königová

technický poradce v oblasti životního prostředí

Přílohy

Katalog odpadů

Seznam Hygienických stanic

Vaše vstupní parametry

Základní údaje

Jméno: 

Adresa zařízení: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

Čs.armády 485

572 01 Polička

Počet pracovníků stravovacího provozu: 5

Počet vlastních strávníků: 250

Počet cizích strávníků: 0


