logo CZ barva

V Plzni dne 28. 1. 2020
Č.j.: UKLFP/19790/2020

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2020
NAKL ÁDÁNÍ S ODPADY
1. Toto opatření děkana, na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje postupy související s tříděním, ukládáním a odvozem odpadů.
2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat
jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.
3. Původce odpadů musí ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu požadované údaje.
4. Původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného
odpadu (vzory jsou obsahem přílohy č. 5) a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.
5. Odpad třídí jeho původce (podle katalogových čísel odpadů uvedených v příloze č. 1) přímo v místě vzniku
odpadu a ukládá jej na určené místo do shromažďovacích prostředků (koše, plastové pytle, sběrné nádoby,
kontejnery, …) nebo podle druhu odpadu na shromažďovací místa uvedená v příloze č. 3.
6. Shromažďovací prostředky nebezpečného odpadu jsou ještě před použitím řádně označeny způsobem
uvedeným v příloze č. 1.
7. Jednotlivé druhy nebezpečných odpadů jsou předávány oprávněným osobám.
8. Nakládání s odpadem, který není popsán v tomto opatření, bude řešeno individuálně v koordinaci
s bezpečnostním oddělením.
9. Nedílnou součástí tohoto opatření jsou následující přílohy:
– Příloha č. 1 – Výpis z Katalogu odpadů a vzor štítku nebezpečného odpadu.
– Příloha č. 2 – Evidence a hlášení.
– Příloha č. 3 – Stanoviště nádob pro odpady.
– Příloha č. 4 – Seznamy zaměstnanců odpovědných za nebezpečné odpady.
– Příloha č. 5 – Identifikační list nebezpečného odpadu.
– Příloha č. 6 – Shromažďovací prostředky a postupy.
10. Tímto se ruší Opatření děkana č. 7/2015.
11. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.
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