Příloha č. 6 – Opatření děkana č. 1/2020
logo CZ barva

SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY A POSTUPY
1. Silnostěnné žluté plastové pytle na nebezpečný – infekční odpad jsou odebírány ze skladu. Pytel má
být pevně uzavřen a následně uložen do speciálních uzamykatelných kontejnerů. Umístění kontejnerů je
popsáno v příloze č. 3. Klíče od zámků jsou oproti podpisu zapůjčovány ve vrátnicích.
2. Speciální nádoby na odpad s ostrými hroty (injekční jehly) jsou vydávány ve skladu. Nesmí se přeplňovat. Před uložením se pevně uzavřou a vloží do pytlů ke spálení ve spalovně. Nejsou určeny pro větší kovové
předměty, vysoce hořlavé a výbušné předměty, silná okysličovadla, látky obsahující rtuť, olovo a PCB.
3. Sběrné nádoby na nebezpečné chemické látky a směsi jsou k dispozici ve skladu a používají se převážně
pro kapaliny. V případě směsí je nutno uvést na štítcích seznam příslušných jednotlivých látek (vzor označení je uveden v příloze č. 1).
4. Původci tohoto odpadu odesílají bezpečnostnímu oddělení vyplněné Hlášení o produkci a nakládání s nebezpečnými odpady (příloha č. 2). Tento nebezpečný odpad, řádně označený podle přílohy č. 1 ukládají původci na určených místech vybavených také identifikačním listem nebezpečného odpadu. Následně odpad
odveze oprávněná smluvně zajištěná firma.
5. Původní papírové obaly zářivek je doporučeno používat jako obal i pro vrácené nefunkční zářivky.
Zářivky vyměňují zaměstnanci Provozně technického oddělení. Rozbité zářivky musí být uloženy samostatně v nepropustných obalech. Zářivky jsou do okamžiku odvozu k zpětnému odběru uloženy na místě
určeném v Provozně technickém oddělení.
6. Prostory pro vyřazenou výpočetní techniku, elektrická zařízení, baterie a akumulátory jsou určeny
zaměstnanci Centra informačních technologií, kteří tento druh odpadu shromažďují do doby odvozu oprávněnou smluvní firmou. Odvoz je nutno objednat předem prostřednictvím bezpečnostního oddělení
7. Obaly obsahující tonery, cartridge a osatní spotřební materiál do tiskáren, který je již nevyužitelný, je
odebírán kontaktními osobami pro výpočetní techniku (příloha č. 4), které zajistí jejich zpětný odběr.
8. Plastové pytle na komunální odpad (všech barev kromě žluté, která je vyhrazena pro infekční odpad),
jsou shromažďovány do černých kontejnerů. Tyto kontejnery nejsou určeny pro kovový odpad. Odvoz kovového šrotu do sběrných surovin zajistí na požádání Provozně technické oddělení.
9. Žluté kontejnery s nápisem „PLAST“ jsou určeny pro separovaný plastový odpad (zejména sešlápnuté
PET lahve.
10. Zelené kontejnery s nápisem „SKLO“ jsou určeny pro skleněný odpad (silnostěnné i drobné sklo).
11. Modré kontejnery označené nápisem „PAPÍR“ jsou určeny pro papír. Produkuje-li pracoviště větší
množství tohoto odpadu je nutno například krabice rozebrat, složit a svázat. Odvoz většího množství papírového odpadu zajistí na požádání Provozně technické oddělení.
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