
              
 

 

 

Provozní řád 
 
 

Čl. 1 
Základní informace pro občany o sběrném místě 

 

Umístění 
Orel 38, 538 21 Slatiňany, areál obecního úřadu 
 
Provozovatel 
Obec Orel, Orel 38, 538 21 Slatiňany, IČO: 00270636, 
zastoupená Bc. Františkem Horníkem, starostou obce 
 
Odpovědná osoba (pověřená obsluha): 
Milan Mádr 
Marek Mádlo 
 
Provozní doba:  
Středa:   15.00–17.00 
Po domluvě s odpovědnou osobou lze i mimo otevírací dobu. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
Obecní úřad  469681408 
Hasiči 150 
Záchranná služba 155 
Policie 158 
IZS 112 
 

Čl. 2  
Charakteristika a účel zařízení 

 
1. Sběrné místo je určeno pro odběr a dočasné ukládání vybraných složek 

komunálních odpadů, a to kromě jejich nebezpečných složek, dle obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2019. Jedná se o odpady, které mají původ v činnosti 
fyzických osob a za jejich původce se považuje obec.  
 

2. Seznam odpadů, s nimiž je možné nakládat ve sběrném místě, je přílohou č. 1 
tohoto provozního řádu. Do sběrného místa mohou být ukládány pouze zde 
vyjmenované druhy odpadu. 
 

3. Obec Orel se stává vlastníkem odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady a 
jejich příslušné složky odloží na místě k tomu určeném. Odpady lze bezplatně 
ukládat ve sběrném místě jen v případě, jestliže je občan přihlášen k trvalému 
pobytu, je plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a tento 
poplatek uhradil.  



 
4. Sběrné místo není určeno pro podnikatelské subjekty a jiné právnické osoby. 

 

Čl. 3  
Stručný popis zařízení 

 
1. Sběrné místo je zřízeno na p. p. č. 1860 a st. p. č. 26 k. ú. Orel. Jedná se o 

uzavřený dvůr. Dvůr není průjezdný a je přístupný širokými vraty. 
 
2. Velkoobjemové kontejnery a ostatní nádoby umístěné na sběrném místě jsou 

opatřeny štítky s názvy odpadů, které mohou být do těchto kontejnerů ukládány. 
 

Čl. 4 
 Organizační zajištění provozu zařízení 

 
1. Provoz sběrného místa zajišťuje odpovědná osoba provozovatele. Mimo 

provozní dobu je sběrné místo uzamčeno. 
 

2. Odpovědná osoba provádí vizuální kontrolu přiváženého odpadu a určuje, kam 
má být odpad uložen.  

 
3. Obec Orel si vyhrazuje právo, aby odpovědná osoba mohla odmítnout odpad za 

předpokladu, že neodpovídá odpadu dle přílohy č. 1 nebo je nebezpečný.  
 

4. Odpady ukládají přímo občané, kteří odpady třídí do příslušných kontejnerů dle 
druhu, a to podle pokynů pověřené obsluhy sběrného místa.  

 
5. V případě ukládání velkoobjemového odpadu je odpovědná osoba oprávněna 

požádat občany o demontáž odpadu na menší díly (například rozložit skříň na 
jednotlivé desky).  

 
6. Na každém kontejneru musí být umístěn štítek s popisem druhu ukládaného 

odpadu. 
 

7. Občané obce ukládají odpad na vlastní riziko a nebezpečí, přičemž odpovědná 
osoba provádí pouze dohled a vydává pokyny k uložení. 

 
8. Pověřená obsluha je oprávněna vyzvat občana k předložení OP z důvodu zjištění 

místa bydliště.  
 

9. Občané ukládající odpad se budou vždy řídit pokyny pověřené obsluhy. 
 

10. Nejpozději po naplnění kontejnerů budou odpady předány k dalšímu dotřídění a 
využití, popřípadě k uložení na řízenou skládku. Při předání těchto odpadů 
oprávněným osobám proběhne jejich vážení. 

 
Čl. 8 

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ 
havárie 

  
1. Negativní vlivy zařízení v běžném režimu provozu se vzhledem k množství a 

charakteru odpadu a jeho uložení nepředpokládají.  
 



2. Havarijní situace může nastat vznícením uložených odpadů, nedodržením 
bezpečnosti práce a provozu nebo přírodními vlivy.  

 
3. Při výskytu požáru obsluha sběrného místa provádí požární zásah ručními 

hasicími prostředky. V případě, že se jedná o požár, který nemůže obsluha místa 
sama zvládnout, vyhlásí požární poplach a postupuje podle požární poplachové 
směrnice.  

 
4. V případě úrazu poskytne obsluha neprodleně první pomoc a přivolá záchrannou 

službu.  
 
5. Každou havárii v areálu oznámí obsluha místa neprodleně provozovateli a 

zajišťuje její odstranění včetně přivolání pomoci dle druhu havárie.  
  

Čl. 9 
 

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostřední a zdraví lidí 
  
1. Všechny práce spojené s provozem sběrného místa se provádějí dle pokynů 

oprávněné osoby. 
 

2. Všichni pracovníci sběrného místa musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti 
práce, požární ochrany a poskytování první pomoci. 
 

3. Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za 
nosičem kontejneru. 
 

4. Provádět jakékoli opravy vozidel v prostoru sběrného místa je zakázáno. 
 

5. Při couvání vozidel v prostoru sběrného místa musí řidiče navádět závozník nebo 
obsluha sběrného místa. 
 

6. Povinností obsluhy sběrného místa je trvalá péče o pořádek a čistotu v celém 
areálu. 
 

7. Obsluha provádí včasný a pečlivý úklid v okolí kontejnerů. 
 
8. Nepovolaným osobám je vstup do areálu přísně zakázán. 
 
9. Každý pracovník sběrného místa je povinen při práci používat ochranné pomůcky 

a prostředky. 
 

10. Součástí výbavy sběrného místa je hasicí přístroj a lékárnička. 
 

Čl. 10 
Přílohy 

  
1. Příloha č. 1 – Seznam odpadů – seznam takových odpadů, s nimiž může být 

nakládáno na sběrném místě. 
Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Provozní řád sběrného místa Orel je v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
obce Orel č. 2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 



třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Orel. 
 

2. Provozní řád sběrného místa Orel schválilo Zastupitelstvo obce Orel usnesením 
č. 3/2019 ze dne 6. 5. 2019.  

 
3. Provozní řád sběrného místa Orel je vydáván na dobu neurčitou. 

 
 
 
 
 
 
 
 


