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  1.  Základní údaje o zařízení  

1.1. Identifikační údaje  : provozovatel  Obec Sirá  

                                  Sídlo : Sirá čp.52, 337 01, p.Rokycany 

                                  Identifikační číslo: 00478512 

                                  Telefon: 724 180 339, 725 041 142 

                                  Statutární zástupce: Hana Nováková starostka obce, tel. 724 180 339 

 

Obsluhou  sběrného místa a odpovědnou osobou je : Michal Čihák, tel. 724 390 017         
 

Provozovna: dvůr u č.p. 14, stavební parcela č. 7 v  k.ú. Sirá  

Provozní doba : sobota 10 – 16 hodin, po telefonické domluvě i jinou dobu 

  

Souhlas se změnou užívání na sběrný dvůr v  Siré na st. p. č. 7 v k.ú. Sirá vydal Městský 

úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí  dne 8.11.2012 pod č.j. Výst. 1591/2012.  

 

1.2.  Důležitá telefonní čísla  

Obecní úřad Sirá ...................................................    724 180 339 

Starostka .................................................................. 724 180 339 

     Obsluha sběrného místa……………………………  724 390 017                                              

Městský úřad Zbiroh, OŽP………………………… 371 794 003 - 4 

ČIŽP Plzeň ………… ………………………………377 236 783  

HASIČI……………………………………………..150 

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

 

1.3. Údaje o časovém omezení platnosti provozního řádu 

Provozní řád je vydán na dobu neurčitou s tím, že bude doplňován formou číslovaných 

dodatků při zásadních změnách ve způsobu nakládání s odpady nebo v souladu se změnami 

vyplývajícími z legislativních úprav.  

 

1.4. Uživatelé služeb sběrného místa  

Využít služeb sběrného místa Sirá mohou občané,  kteří   mají trvalý pobyt v obci Sirá a 

vlastníci stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, 

v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba.  (Dále jen občané obce Sirá).  

 

2. Charakter a účel zařízení    
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2.1.  Přehled druhů odpadů 
 

     Občané obce Sirá budou mít možnost na sběrném místě Sirá  

uložit všechny druhy dopadů, jejichž seznam je uveden v tomto 

provozním řádu.  
 

2.1.1 Nebezpečné odpady 
 

Z nebezpečných odpadů se bude jednat převážně o zbytky barev, 

laků, lepidel, baterie, autobaterie, čistící prostředky, obaly 

znečištěné barvami ,laky, lepidly, oleji, čistícími prostředky a pod.   

 
Katalog. číslo – název odpadu  kategorie 

20 01 13 –  Rozpouštědla      N 

20 01 14 –  Kyseliny N 

20 01 19 -  Pesticidy  N 

20 01 21 -  Zářivky a jiný odpad obsahující  rtuť N 

20 01 23 – Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky                                N 

20 01 26 – Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 

20 01 27 -  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující  

                   nebezpečné látky 

N 

20 01 33 – Baterie a akumulátory,  zařazené pod čísly 16 06 01, 

16 06 02, nebo pod číslem  16 06 03 a netříděné baterie a 

akumulátory  obsahující tyto baterie 

N 

20 01 35 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující  

                  nebezpečné látky   

N 

15 01 10 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly  těmito látkami znečištěné 

N 

17 06 05 – Stavební materiály obsahující azbest N 

20 01 01 – Papír a lepenka O 

20 03 07 – Objemný odpad O 

20 01 36 -  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené 

pod číslem   20 01 35   

O 

16 01 03  - Pneumatiky  O 
Vysvětlivky: „N“  nebezpečný odpad, „O“   ostatní odpad 
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2.1.2 Zpětný odběr elektrozařízení  
 

Do systému  zpětného odběru EEZ mohou být  zařazena  pouze 

taková zařízení, která jsou odevzdána kompletní.  V rámci 

sběrného místa je organizován systém zpětného odběru EEZ 

zařazených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), o odpadech do skupiny  

 

   1. Velké domácí spotřebiče 

   2. Malé domácí spotřebiče 

   3. Zařízení informačních technologií a telekomun. zařízení 

   4. Spotřebitelská zařízení 

   5. Osvětlovací zařízení 

   6. Elektrické a elektronické nástroje (s vyjím.velkých 

stacionárních průmysl. nástrojů)  

   7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

   8.  Lékařské  přístroje (s výjimkou všech implantovaných a 

infikovaných  výrobků) 
 

Pro přehlednost jsou EEZ rozděleny do skupin  B1, B2,, C1,  C2, C3,  A 

 

Skupina B1    - Televizory a monitory 

Skupina B2   -  Malé spotřebiče 

Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší a 

klávesnic), laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší a 

klávesnic), notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, 

elektrické a elektronické psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky, 

ostatní výrobky a zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci 

nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině 

neuvedené; uživatelské terminály a systémy, faxy, telefony, bezdrátové 

telefony, mobilní telefony, záznamníky ostatní výrobky nebo zařízení 

pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v 

jiné podskupině neuvedené; rádiové soupravy (radiobudíky, 

radiomagnetofony), videokamery, videorekordéry, Hi-fi rekordéry, 
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audiozesilovače, hudební nástroje ostatní výrobky nebo zařízení pro 

účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu (spotřebitelská 

zařízení) v jiné podskupině neuvedené, elektrické vláčky nebo soupravy 

závodních autíček ruční ovladače videoher, videohry počítače pro 

cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd., sportovní vybavení s 

elektrickými nebo elektronickými součástmi, výherní mincovní 

automaty, ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné 

podskupině neuvedené, lékařské přístroje k analýze fyziologických 

funkcí (např. digitální teploměry a tlakoměry). 

 

Skupina C1    - Chladící zařízení  

Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, 

mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a 

skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných 

látek s výjimkou splitových jednotek 

 

Skupina C2    -  Velké spotřebiče  

Pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, 

mikrovlnné trouby, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a 

jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, 

ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, 

elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní 

velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry 

většími než 40x80x50 cm; pily s rozměry většími než 40x80x50 cm; 

zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, 

stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné 

zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry většími než 

40x80x50 cm; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro 

odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely s rozměry 

většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné 

použití s rozměry většími než 40x80x50cm; zařízení pro postřik, šíření, 

rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s 

rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro sečení nebo jiné 

zahradnické činnosti s rozměry většími než 40x80x50 cm; ostatní 

elektrické nástroje s rozměry většími než 40x80x50 cm. 
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Skupina C3   - Malé spotřebiče  ( zařízení s rozměry menšími než  

40x80x50 cm) 

Vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení 

používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a 

jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy; 

topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání 

nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože; spotřebiče pro 

stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči 

o tělo; hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo 

registrace času; váhy, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené; 

vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, 

řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání 

nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje pro 

nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, 

hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařování 

nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo 

zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby; nástroje pro 

sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní elektrické a elektronické 

nástroje z domácnosti výše neuvedené. 

Světelné zdroje – skupina A                                                                                             
trubicové zářivky , úsporné zářivky, výbojky (sodíkové, halogenidové, 

směsné) 

2.1.3 Zpětný odběr použitých baterií    

předmětem zpětného odběru jsou přenosné baterie  nebo akumulátory  

Např.: baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky 

uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo 

akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem. 

 

 

Obecní úřad Sirá čp.52 slouží pro dočasné shromažďování 

drobných zpětných elektrických a elektronických zařízeních. 

Otevřeno v úředních hodinách ( úterý od 10 -12 h, 14 –17 hod) 
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2.1.4 Objemný komunální odpad, 
 

který nelze  vzhledem k jeho tvaru, hmotnosti  a objemu umístit 

do popelnic, bude možné na sběrné místo odevzdávat v době 

provozních hodin.  

Jedná se zejména o následující odpad 

staré matrace, koberce, lino,  nábytek , textilní odpad, boty, lyže, 

sáňky, boby, jízdní kola, dveře a okna pouze jednotlivě, ne jako 

odpad ze stavby z kompletní výměny výplní otvorů, papírový 

odpad velkých rozměrů a  velkoprostorové plasty, které nelze 

umístit do kontejnerů na separovaný odpad, demontované 

zařízení domácnosti jako např. WC, umyvadla apod.  
 

2.2. Na sběrné místo nelze odevzdávat   

 použité  motorové oleje, oleje z domácnosti 

 autovraky, díly z automobilů mimo autobaterií a 

pneumatik 

 stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, 

škvára, struska, kotelní prach, směsné obaly, izolační 

materiály, nebezpečné odpady, kartony a igelity 

znečištěné z malování, výkopová zemina, odpad 

z podnikatelské činnosti 

 odpad komunální, který patří do klasické popelnice 

např. znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty 

denní spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva a 

keramiky, buničiny, zbytky potravin a pochutin, 

vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu apod.  

 autosedačky, sudy, blatníky, nárazníky, bojlery, vany a 

ost. železo (železo je možné odevzdat ve sběrných 

surovinách, autovraky likviduje specializovaná firma , 

pokud jsou kompletní je tato služba zdarma).  
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 PET, směsný plast, TETRAPAK,  sklo a papír - patří do 

kontejnerů   na tříděný odpad rozmístěných po obci.  

 stavební odpady jako je stavební suť, střešní krytina 

keramická, plastová, azbestová nebo betonová , tepelná 

či jiná  izolace, výplně otvorů – okna, dveře  apod.,  

2.3. Způsob převzetí, uložení, evidence a likvidace odpadů 

2.3.1. Převzetí odpadů  

Odpad od občanů přebírá pověřená obsluha sběrného místa v provozní 

době. Odpad zkontroluje, roztřídí a dočasně uloží na určené  místo. 

V případě dosažení kapacity jednotlivých odpadů je povinností obsluhy 

ohlásit požadavek na jeho odvoz a zajištění likvidace na obecní úřad.  

V případě, že občané přivezou na sběrné místo odpady, které nesmí být 

přijímány a dočasně skladovány, podá obsluha informaci, jak s těmito 

druhy odpadů lze naložit v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.  o odpadech 

ve znění pozdějších předpisů.  

Občané jsou povinni předávat na  sběrné místo odpady řádně roztříděné. 

Jednotlivé odpady musí být roztříděny v souladu s pokyny odpovědného 

pracovníka tak, aby bylo možné zajistit jejich řádnou likvidaci.  

Zbytky barev, lepidel apod. musí občané na sběrné místo předávat 

v uzavřených obalech.  

- Nebezpečný odpad je shromažďován tak, aby byl chráněn před 

povětrnostními vlivy a možným únikem do okolního prostředí. 

- Celkové skladované množství nebezpečných odpadů nebude 

přesahovat 50 l. 

Pneumatiky mohou občané obce předávat na sběrné místo pouze bez 

disků, pro jednu rodinu je stanoven limit 8 pneu velikosti od osobního 

automobilu a menší za kalendářní rok.  

Pneumatiky mohou být přebírány pouze od fyzických osob nikoli od 

podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných. 

Evidence přebíraných pneumatik při převzetí od občana obsluha 

sběrného místa zapíše jméno a adresu osoby, která pneu převezla, uvede 

velikost, počet odevzdaných pneu a správnost zápisu potvrdí občan 

svým podpisem.  
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Množství objemného komunálního odpadu je limitováno, 

musí odpovídat běžné provozní obnově domácnosti (např. 

výměna kuchyňské linky nebo  výměna sedací soupravy nebo 

výměna obývací stěny apod.). Vzhledem ke kapacitním 

možnostem sběrného místa není možné,  aby bylo přijato 

větší množství vybavení domácnosti například při koupi 

objektu a jeho vystěhování. takovém případě má obsluha 

sběrného místa právo odmítnout přijetí odpadu a odkáže 

občana na jiné odpovídající zařízení zabývající se likvidací 

odpadů. 
 

V případě, že občané přivezou do sběrného místa odpady, které nesmí být 

přijímány a dočasně shromaždovány,nebo nadměrné množství odpadu podá 

obsluha informaci, jak s těmito odpady naložit v souladu se zákonem o 

odpadech.  

Například SLUŽBY A OBCHOD MĚSTA ZBIROH, S.R.O - SKLÁDKA 

CHOTĚTÍN, Masarykovo nám. 123, Zbiroh, 338 08.Skládka Chotětín - 

zabezpečuje uložení odpadů.Otevírací doba na skládce: pondělí 13,00 - 15,30 

hodin,úterý - pátek 8,00 - 15,30 hod,sobota 9,00 - 12,00 hodin telefon: 731 228 

064, jednatel společnosti Jiří Cozl 602 275 281. 

2.3.2. Likvidace odpadů  

 Po dosažení kapacity dočasně shromažďovaných odpadů, naplnění kapacity 

nádob na shromažďování nebezpečných odpadů  nebo naplnění kapacity určené 

pro zpětný odběr, je obsluha povinna ohlásit starostovi obce  požadavek na jejich 

odvoz a zajištění likvidace.   

2.4. Provozní doba 

Sobota : od 10 hodin  do 16 hodin 

 

 

Po telefonické  domluvě  v případě potřeby kdykoli ( Michal Čihák tel: 

724 390 017 ) 

 

3. Organizační zajištění provozu 

Za provoz odpovídá starosta obce, který je přímým nadřízeným obsluhy sběrného 

místa.  

Mimořádné termíny otevření může stanovit provozovatel  
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3.1.  Povinnosti při údržbě a provozu zařízení  

- ke skladování odpadů jsou určena příslušná místa – občané odevzdávají 

odpad vytříděný podle jednotlivých druhů 

- za čistotu a pořádek na sběrném místě zodpovídá obsluha, která zajišťuje i 

úklid sběrného místa 

- obsluha provádí v provozní době pravidelnou kontrolu neporušenosti 

oplocení, drobnou údržbu oplocení a vjezdových vrat, tak, aby bylo 

zabráněno vstupu nežádoucích osob. Provádí práce dle pokynů nadřízeného 

pracovníka  

- zodpovídá za uzamčení objektů v době mimo provozní dobu   

- v případě, že dojde k úniku  nebezpečných tekutých odpadů v prostoru 

sběrného místa, provede pověřená osoba opatření k zabezpečení ochrany 

životního prostředí  

- při vzniku mimořádné situace, při ohrožení bezpečnosti zdraví a života nebo 

majetku, je povinností pověřené osoby učinit opatření k odvrácení nebezpečí, 

nebo přivolat pomoc.  

 

Vymezení činností, které není dovoleno v areálu provádět 

V celém prostoru sběrného místa je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 

ohněm 

Vynášet navezené odpady a EEZ. Do areálu mají zakázaný vstup a vjezd 

nepovolané osoby.  

 

Mimo provozní dobu je vstup do Sběrného místa zakázán ! 

3.2. Povinnosti dodavatelů odpadů, dopravců a přepravců odpadů a EEZ 

v areálu 

 

- vjet a vstupovat do areálu jen se souhlasem obsluhy 

- dodavatel odpadu zodpovídá za to, že přivezení odpad je totožný 

s odpadem, který je nahlášen obsluze a splňuje znění bodu 2.1 a 2.2. tohoto 

řádu 

- všichni jsou povinni dodržovat tento provozní řád 

- všem cizím osobám, s výjimkou pracovníků provádějících nakládku při 

odvezení k likvidaci,   je zakázáno manipulovat s odpady v prostoru 

sběrného místa  
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3.3. Ostatní opatření  

  

- provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které se v prostoru sběrného 

místa stanou cizím osobám nebo na jejich majetku  

- každá osoba pohybující se v prostoru sběrného místa je povinna dbát tohoto 

provozního řádu a pokynů obsluhy 

- mimo provozní  dobu je vstup cizím osobám na sběrné místo zakázán (s 

výjimkou provádění nakládky při odvážení k likvidaci) 

 

4. Opatření v případě havárie a mimořádné situace 

 

V případě nahodilého úniku nebezpečných odpadů je nutné provést opatření, 

která zabrání jejich úniku do životního prostředí a ohrožení zdraví osob. 

 

1. Na místo úniku kapalných látek je nutné neprodleně aplikovat sorpční 

materiály k jejich zachycení. Olejové skvrny zasypat sorpčním 

prostředkem, použitý sorbet smést, uložit do igelitových pytlů a zajistit 

stejně jako nebezpečný odpad. 

2. Zajistit odstranění příčin úniku nebezpečných odpadů, zamezit dalšímu 

šíření látek do  okolí a zabránit nepříznivým následkům úniku a 

minimalizovat důsledky na životní prostředí a zdraví lidí. 

3. Uniklé pevné látky je nutno mechanicky shromáždit v nepropustné sběrné 

nádobě. 

 

5. Pokyny pro zajištění bezpečnosti provozu, ochrany ŽP a zdraví 

osob 

 

- vstup cizích osob není do areálu povolen, v areálu se mohou 

pohybovat jednotlivě pouze  osoby, které zde odevzdávají odpady 

nebo pracovníci firmy, která přebírá odpady  k likvidaci 

- provádět všechny činnosti dle pokynů nadřízeného pracovníka 

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v areálu a zákaz 

ukládání doutnajících, horkých či hořících hmot v tomto prostoru 

- povinnost okamžitě asanovat vyteklé, rozlité nebezpečné odpady 

nebo pohonné hmoty 

- povinnost hlásit nálezy zbraní, střeliv a pod., zamezit přístup k nim 

a místo nálezu označit  


