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ZEVO Chotíkov

ZEVO Plzeň, CZP01095 - Písemné informace
o předávaném odpadu
Provozovatel přejímajícího zařízení

Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 49790480

Dodavatel odpadu:
Název
Adresa
IČ
Provozovna (pokud je dodavatelem původce odpadu) nebo zařízení (pokud je dodavatelem oprávněná
osoba):
Název
Adresa
IČP / IČZ
Název druhu odpadu
Katalogové číslo
Nebezpečné vlastnosti
Název druhu odpadu
Katalogové číslo

IČZUJ
Kategorie odpadu

Kategorie odpadu

Nebezpečné vlastnosti
Název druhu odpadu
Katalogové číslo

Kategorie odpadu

Nebezpečné vlastnosti
Název druhu odpadu
Katalogové číslo

Kategorie odpadu

Nebezpečné vlastnosti
Název druhu odpadu
Katalogové číslo

Kategorie odpadu

Nebezpečné vlastnosti
Za správnost uvedených údajů odpovídá:
Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Datum
Poznámky

Potvrzení dodavatele odpadu:
Datum, razítko, podpis

dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Poznámky k vyplnění:
Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek výše uvedené písemné
informace. Musí obsahovat:
•

IČ, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení (IČZ), pokud je dodavatel em oprávněná osoba, identifikační
číslo provozovny (IČP), pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě
vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa
vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.

•

Kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech.

•

Další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné
protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Původce (oprávněná osoba) odpadu prohlašuje, že si je vědom své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědom, že
pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel zařízení má právo na případnou náhradu
škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.
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Povolení vjezdu pro:
JMÉNO PŘÍJMENÍ:

………………………………………………………………………….

JMÉNO PŘÍJMENÍ:

………………………………………………………………………….

*Firma: ………………………………………………………………………………………...
RZ vozidla:

……………………………………

*nehodící se škrtněte

ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
při pohybu zákazníků v areálu spalovny ZEVO Plzeň
bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
I.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
1.

Zákazník je povinen, při příjezdu k vlastní budově spalovny ZEVO Plzeň zastavit vozidlo a
vyčkat příchodu zaměstnance obsluhujícího manipulační prostor bunkru, poté je povinen řídit
se jeho pokyny.

2.

V areálu spalovny ZEVO Plzeň je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové
látky. V celém areálu platí zákaz kouření.

3.

Zákazník je povinen podrobit se na vyzvání dechové zkoušky na alkohol. Tuto zkoušku jsou
oprávněni provádět vedoucí a pověření zaměstnanci spalovny ZEVO Plzeň, dále i členové
bezpečnostní služby.
Základní bezpečnostní pokyny
1. Řidiči dopravních prostředků jsou, kromě obecně závazných právních předpisů silničního
provozu, povinni respektovat také vnitřní dopravní značení a pravidla provozu na
komunikacích areálu spalovny ZEVO Plzeň.
Dále jsou povinni dodržovat rychlost po zřízené vozovce areálu maximálně 20 km/h.
2. Vjezd nebo zacouvání k bunkru je povoleno pouze se souhlasem obsluhy manipulačního
prostoru bunkru.
3. Při najíždění vozidla do manipulačního prostoru bunkru zůstává celá posádka vozidla
v kabině.
4. Při couvání do manipulačního prostoru bunkru si musí řidič vozidla počínat zvlášť
opatrně, řídit se vodícími čárami, které usnadňují navádění a dodržovat dohodnuté
pokyny a signály domluvené s obsluhou manipulačního prostoru bunkru.
5. Každý, kdo vystupuje z kabiny musí mít vždy oblečenou reflexní vestu, (nebo oblek,
který má v oblasti trupu reflexní pruhy), kterou je povinen používat vždy při úkonech
spojených s vykládkou a čištěním vozidla
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6. Úkony nutné pro uzavření a zajištění nákladového prostoru vozidla je možno provádět
pouze na vozidle zajištěném proti pohybu, ve vzdálenosti 2 m od otvoru do bunkru, který
je hluboký 10 m.
7. Při vjezdu vozidla, pohybu posádky vozidla a při vyjíždění vozidla z manipulačního
prostoru bunkru dbát na zvýšenou opatrnost.
8. V případě vzniku pracovní úrazu zákazníka musí být úraz neprodleně oznámen obsluze
manipulačního prostoru bunkru, nebo přímo vedoucímu směny spalovny ZEVO Plzeň,
tel.: 735 795 111.
Vedoucí směny poté provede záznam do „Knihy úrazů.“ Vyšetřování příčin a okolností
úrazu je prováděno ve spolupráci se zákazníkem. Sepsání „Záznamu o úrazu“ a ohlášení
na dotčené orgány provede, v případě právnické osoby, zákazník. Při každém úrazu bude
u postižené osoby provedena kontrola na alkohol.
II.
POŽÁRNÍ OCHRANA
1. Zákazník se zavazuje dodržovat v areálu spalovny ZEVO Plzeň ustanovení zákona ČNR č.
133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku MV č. 246/01 Sb., o
požární prevenci.
2. Zákazník bude dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zejména v prostorách
s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a prachů (manipulační prostor bunkru).
3. Zákazník se zavazuje dodržovat Zákaz kouření v areálu spalovny ZEVO Plzeň.
III.
RIZIKA BOZP
1)
2)
3)
4)

Střet s osobními a nákladními vozidly
Střet vozidla s osobou
Střet s manipulačními vozíky
Riziko pádu na kluzké podlaze v manipulačním prostoru bunkru
IV.
SANKCE

Zákazník souhlasí, že v případě nedodržení výše uvedených zásad mu může být účtována
smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem výše uvedenému Poučení o zásadách bezpečného chování
porozuměl bez výhrad.

Datum:
Podpis osob/y: ………………………………

……………………………………

….……………………………

……………………………………

PRŮVODNÍ LIST ODPADU PRO PŘEJÍMKU DO ZAŘÍZENÍ ZEVO PLZEŇ
PŮVODCE ODPADU / oprávněná osoba:
Název:

Registrační
značka vozidla:

Adresa:
Číslo smlouvy:
IČ:
Kontaktní osoba
původce, tel.
DOPRAVCE ODPADU:
Název:

Kód odpadu:

Kategorie
odpadu:

O

Název odpadu:

Adresa:

Původ odpadu IČZ/IČP:

IČ:
Kontaktní osoba
dopravce, tel.
Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):
Odpad je svým charakterem bez dalšího materiálového a provozně/ekonomického využití.

Odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost.
V případě opakovaných dodávek odpadu odpovídá odpad základnímu popisu dodanému při první
z řady dodávek dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb.
Odpad nemá nebezpečné vlastnosti H1-H15 dle zákona č. 541/2020 Sb.

Jméno a příjmení původce odpadu:

Datum:

Podpis:

Poznámka:
Původce / oprávněná osoba odpadu prohlašuje, že uvedené informace jsou pravdivé.

