PROVOZNĚ – TECHNICKÉ POKYNY
pro dodavatele odpadů na zařízení CELIO a.s. platné od 1.1.2006
Podmínky příjmu odpadů na zařízení společnosti
CELIO a.s. :
Podmínkou převzetí odpadů na zařízení společnosti je řádné
uzavření
smluvního
vztahu
mezi
objednatelem
a
provozovatelem zařízení (CELIO a.s.). Objednatel je povinen
prokázat odpovědnému zástupci společnosti nejdéle při
přejímce odpadu splnění kritérií příjmu všech druhů
odpadů do zařízení v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP
č. 294/2005 Sb. V případě odpadů určených na skládku
dokladuje ještě splnění podmínek příjmu na příslušnou
skládkovou skupinu podle kritérií uvedených v příloze č.
4 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. a ustanovení zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění ( všechny
údaje obsahuje ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU )
Nepodnikající fyzická osoba může předávat odpady
kategorie ostatní na zařízení bez zkoušek pouze při splnění
podmínek uvedených v příloze č. 8 k vyhlášce MŽP č.
294/2005 Sb.
1.

2.

Provozní doba zařízení společnosti CELIO a.s. :
Pondělí – neděle od 7,00 hod do 18,00 hod.

Vykládka odpadu :
Vykládku odpadu na zařízení určené pověřeným
zaměstnancem CELIO a.s. zajišťuje dodavatel na své
náklady. Výpomoc technikou CELIO a.s. je prováděna za
úplatu na základě ustanovení platného smluvního vztahu.

3.

Umístění odpadů na zařízení společnosti :
Vozidlo přivážející odpad na pokyn obsluhy vážního domku
vjede na silniční mostovou váhu, kde se provede zvážení
vozidla s odpadem. Maximální meziosová vzdálenost u
vozidla nesmí překročit 18 m. Řidič předá průvodní
dokumentaci o přepravovaném odpadu vážnému, který
zkontroluje její kompletnost. V případě pochybností o původu
a druhu odpadu je vozidlo odesláno na odstavnou plochu
k podrobné kontrole nákladu. Po vyloučení pochybností
obdrží posádka vozidla pokyn k jízdě na určené zařízení
k vykládce. V místě vykládky se odpad složí podle pokynů
obsluhy zařízení. Po složení je odpad zkontrolován. Pokud
nejsou zjištěny závady, dostane řidič pokyn k odjezdu do
výjezdního prostoru před váhou a je provedeno výstupní
vážení vozidla. Posádka obdrží vážní lístek, v případě platby
v hotovosti obdrží doklad o provedené platbě. Poté odjede
z provozního areálu zařízení společnosti CELIO a.s.

g) v celém skládkovém komplexu CELIO a.s. je zakázáno

kouření a manipulace s ohněm, zákaz se vztahuje i na
posádky vozidel dodavatelů odpadů
Postup ve sporných případech
V případě, že budou pracovníky CELIO a.s. pověřenými
kontrolou odpadů zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu
s ujednáním dle platné smlouvy a tohoto dokumentu, bude
postupováno individuálně podle charakteru závad. Z každého
případu bude provedeno sepsání protokolu o porušení
provozně - technických pokynů, ke kterému se musí
přepravce odpadu vyjádřit. Pokud zodpovědný pracovník
zařízení společnosti CELIO a.s. dospěje k závěru, že je
odpad nezpůsobilý k příjmu, je odpad odmítnut a dodavatel
odpadu opustí zařízení společnosti CELIO a.s. Dojde-li
k zjištění nedostatků na deklarovaném odpadu až v místě
vykládky odpadu, je postup řešení obdobný. Pokud bude
odpad obsahovat složky nepřijatelné k příjmu na zařízení
společnosti, je na náklady přepravce (objednatele) naložen a
vrácen. Zároveň je tato skutečnost důvodem k okamžitému
vypovězení uzavřené smlouvy. V případe, že při přejímce
nebude odpad do zařízení přijat, protože jeho vlastnosti , druh
či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní
dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se
schváleným povozním řádem, bude tato skutečnost do 3 dnů
oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně
označení dodavatele takového odpadu, a to i v případě, že
ani nedojde k jeho vyložení.
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f)

Při pohybu po zařízení společnosti CELIO a.s. se
posádka vozidla řídí následujícími zásadami, které
jsou pro ně závazné:
pro provoz vozidel platí dopravní předpisy , upravující
jízdu po komunikacích - vozidlo dodavatele se musí
pohybovat po předem stanovené trase a to od místa
vážení po určené komunikaci na složiště a zpět (při
znečištění přes mycí rampu) zpět na váhu
očistu vozidel na mycí rampě provádí posádka vozidla
prostředky na náklady provozovatele a řídí se zásadami
pro její užívání
po dobu pojíždění, vykládání odpadů a očisty vozidla se
posádka od vozidla nevzdaluje
při vykládání odpadů nesmí vozidlo vjet do nedokončené
vrstvy odpadů, posádka se řídí pokyny obsluhy zařízení, je
zakázán se pohyb osob v pracovním prostoru skládkových
mechanismů
je zakázáno se zdržovat za vozidly vyklápějící odpad,
osoby, které se přibližují ke strojům a vozidlům se
pohybují pouze v zorném poli řidiče
před opuštěním vozidla musí být vozidlo zabezpečeno
proti samovolnému pohybu

8. Havarijní pokyny :
Při provozu a obsluze dopravních prostředků a technických
zařízení je povinnost dodržovat bezpečnostní pokyny,
protipožární předpisy a předpisy pro ochranu zdraví.
Je nutné zajišťovat pravidelnou údržbu a revize používaných
dopravních prostředků a technických zařízení a v případě
zjištění nedostatků zajistit jejich neprodlené odstranění.
Manipulace s ropnými látkami (pohonnými hmotami, olejovými
náplněmi zařízení a pod.) musí být prováděna tak, aby
nedocházelo k únikům látek do okolního prostředí.
V případě jakéhokoliv úniku ropných nebo nebezpečných
chemických látek je nutné na místo úniku aplikovat sorbety
podle druhu znečištění (piliny, vapex, fibroil či jiné sorpční
prostředky).
V případě zjištění havárie o této skutečnosti uvědomte
nejbližší obsluhu zařízení, která zajistí potřebnou pomoc a
techniku k její likvidaci.
9. Odpovědnost :
Za dodržování těchto provozně-technických pokynů a
proškolení posádek vozidel je odpovědný dodavatel odpadů,
včetně jejich vybavení odpovídajícími osobními ochrannými
prostředky pro manipulaci s dodávanými odpady.
Kontaktní telefony pro případ havárie, nehody, ohrožení ŽP…
Organizace, složka…
Telefon
CELIO a.s. sekretariát
476 103 470
Strážný ostrahy DORA a.s. (4.zvonění)
476 103 472
Velitel směny ostrahy DORA a.s.
476 203 847
Policie ČR
158
Záchranná služba
155
Hasiči
150
Integrovaná záchranná služba
112
Policie CR, oddělení Záluží
476 753 264
Technik havarijní služby CELIO
736 758 - 018, 022, 024

