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1 Základní údaje o zařízení 
 
Zařízení pro materiálové využití vytříděných složek KO ve společnosti SAKO Brno, a.s. je 
zařazeno jako:  

- zařízení R 12 – předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 
označením R1 – R11  

 
Z volně přístupného prostranství před vstupem do areálu SAKO Brno, a.s. je umístěna 

informační tabule, která obsahuje veškeré náležitosti vyplývající z Vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., § 4, odst. 2 d). 

1.1 Název zařízení 

SAKO Brno, a.s. - zařízení pro materiálové a energetické využívání odpadů, integrované 
centrum nakládání s odpady  

Certifikace:   ČSN EN ISO   9001:2016 
                      ČSN EN ISO 14001:2016 
                      ČSN OHSAS 18001:2008 

1.2 Identifikační údaje vlastníka 

Jméno: SAKO Brno, a.s. 
Sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
IČ: 60713470 
DIČ:      CZ 60713470 

 
Předmět podnikání společnosti: 

Předmět podnikání se řídí ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání ve znění pozdějších předpisů a je provozován na základě vydaných živnostenských 
listů, resp. koncesí: 

a) podnikaní v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
c) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 
věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

d) výroba tepelné energie 
e) výroba elektřiny 
f)  rozvod tepelné energie 

- viz příloha č. 1 a 2 

1.3 Identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a 
telefonním spojení na ně 

Obchodní jméno SAKO Brno, a.s.
Sídlo Jedovnická 2, 628 00 Brno
Telefon 548 138 111
IČ/DIČ  60713470/CZ60713470
IČZ CZB01162
Kód ORP 6203
IČZÚJ 551058
CZ-NACE (OKEČ) 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, 

úprava odpadů k dalšímu využití 
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Územně technická jednotka (ÚTJ) 611115

Zeměpisné souřadnice haly DL 
N - 49°18‘98.83
E - 16°66’56.07

 
Údaje o statutárních zástupcích 
Předseda představenstva Mgr. Filip Leder 548 138 110 predstavenstvo@sako.cz
Místopředseda představenstva JUDr. Robert Kerndl 548 138 110 predstavenstvo@sako.cz
Člen představenstva Pan Jiří Novotný 548 138 110 predstavenstvo@sako.cz
Člen představenstva Ing. Petr Hýbler 548 138 110 predstavenstvo@sako.cz
Člen představenstva Ing. Jiří Kadeřávek 548 138 110 predstavenstvo@sako.cz

 

Jména vedoucích pracovníků zařízení 
SAKO Brno, a.s.  Tel. č. 548 138 111 Mobilní telefon č.
Ředitel společnosti Ing. Karel Jelínek 548 138 110 739 468 191
Ekonomický náměstek Ing. Jiří Šanda 548 138 146 602 514 652
Obchodní náměstkyně Ing. Iveta Jurenová 548 138 187 603 888 105
Ředitel divize ZEVO Ing. Tomáš Caha 548 138 183 725 505 055
Ředitel divize Svoz Ing. Karel Peroutka 548 138 321 602 743 932
Vedoucí TSO Ing. Vladimír Jandásek 548 138 140 733 624 540
Environmentální specialista, 
odpadový hospodář 

RNDr. Jana Suzová 548 138 155 604 221 413 

Vedoucí dotřiďovací linky Jiří Soška 548 138 158 725 427 739
Velín dotřiďovací linky 548 138 263  

Významná telefonní čísla 
 (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných 
dohlížecích orgánů (ČIŽP, orgán místní samosprávy – obecní úřad, příslušný orgán státní správy apod.) 

Název organizace Telefon 
Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3/5,    
601 82 Brno  

541 65 1111 

Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno – OŽP (havarijní mobil) 542 174 501 (602 715 453)
Magistrát města Brna – odbor vodního hospodářství (havarijní mobil) 542 174 016 (606 722 384)
Oblastní inspektorát práce pro JMK a Zlínský kraj se sídlem v Brně, 
Milady Horákové 3, 658 60 Brno  

950 179 900   

BVK, Hybešova 254/16, 657 33 Brno (havarijní telefon) 543 433 111 (543 212 537)
ČIŽP Brno, Lieberzeitova 14 – ústředna 
                                                - oddělení ochrany ovzduší 
                                                - oddělení odpadového hospodářství  

545 545 111  
545 545 116, 115, 124  
545 545 130, 135, 138

ČIŽP - mobilní telefon pohotovostní služby 731 405 100 
Krajská hygienická stanice JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno, 545 211 221  
Hasičský záchranný sbor města Brna, Lidická 61 150            (950 631 122)
Lékařská záchranná služba 155 
Záchranný integrovaný systém 112 
Policie ČR 158 
Havarijní silniční služba 154 
Poruchy plynu 159 

Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č.p.p. a kat. území) 

Přístavba dotřiďovací a turbínové haly (SO 401) byla realizována na pozemku p.č. 7884/1, 
k.ú. Židenice v areálu společnosti SAKO Brno, a.s., ulice Jedovnická, čís.orient. 2, čísl. popisné 
4247, PSČ 628 00 Brno.  
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Údaj o ukončení stavby zařízení (kolaudační rozhodnutí, č.j., datum vydání) 

Stavební povolení vydal ÚMČ Brno-Židenice, OVÚP dne 28.7.2008, Sp.zn. 
STU/05/0800378/002/002, č.j. OVÚP/08/0004736.  

Kolaudační souhlas byl vydán ÚMČ Brno-Židenice, OVÚP dne 29.6.2011 a zhotovitel 
stavby společnost CNIM tento předala společnosti SAKO Brno, a.s. dne 8.7.2011. 

Základní kapacitní údaje zařízení 

Dotřiďovací linka je zařízení určené ke kvalitativnímu dotřídění odděleně sbíraných 
složek KO (dle složení, barev) s cílem odstranění nežádoucích příměsí z vyseparovaných složek 
odpadu přijatého do zařízení ze systémového sběru materiálově využitelných složek KO 
zavedeného městem Brnem. Vytříděné složky jsou do areálu přiváženy svozovými vozidly 
společnosti SAKO Brno, a.s. nebo jinými vozidly smluvních partnerů. Vjezd do areálu SAKO 
Brno, a.s. je situován z ulice Jedovnická a vozidla přivážející separovaný odpad (papír, plast) 
přijíždí ze severního směru od sídliště Vinohrady a Líšeň a z jižního směru od sídlišť Juliánov 
a Slatina. Odvoz dotříděných komodit určených k materiálovému využití je uskutečňován po 
stejných trasách vozidly smluvních partnerů – viz příloha č. 5   

Dotřiďovací linka se nachází v hale v objektu SO 401 – Dotřiďovací a turbínová hala. 
V tomto objektu se nachází také strojovna s ústředním velínem, úpravnou vody a drticím 
zařízením.   

Dotřiďovací linka je technologickým zařízením, které umožňuje zajistit požadovanou 
kvalitu separovaných složek odpadu v množství max. 10.000 t/rok, resp. 40 t/den při 
třísměnném provozu. 
Hlavními složkami zařízení jsou:  

 Manipulační hala (zastřešená plocha před objektem SO 401) 
 Zásobník s pohyblivým dnem o objemu 25 m3 a stoupací řetězo-pásový dopravník  
 Pásový třídící dopravník s třídící kabinou opatřenou vzduchotechnikou a klimatizační 

jednotkou  
 Magnetický separátor 
 Podpěrná ocelová konstrukce se schodištěm 

Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu 

Jedná se o aktualizovaný místní provozní řád zařízení, předkládaný z důvodu ukončení 
platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu. 

Provozní řád je dle Rozhodnutí KÚ JMK Sp.zn.: S-JMK 76564/2013 OŽP/Šun z 6.8.2013 
platný do 31.1.2019.  

Charakter a účel zařízení 

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno 

Na lince jsou dotřiďovány složky odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu 
kat. č.:  
15 01 01 – papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 – plastové obaly (včetně PET) 
15 01 04 – kovové obaly 
15 01 05 – kompozitní obaly 
15 01 06 – směsné obaly 
19 12 04 – plasty a kaučuk 
19 12 12 – jiné odpady (včetně směsí materiálů z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11) 





 
 

8

z pásu pro něj stanovený tříděný druh a vhazuje otvorem do kóje určené pro daný druh 
vytříděného odpadu. Pokud jsou kóje plně využity, lze tříděný minoritní odpad určený 
k materiálovému využití (většinou se jedná o hliníkové obaly od nápojů, PE fólie apod.), 
odkládat do odpadových nádob umístěných vedle shozů. Po naplnění odpadových nádob jsou 
tyto vysypávány do VOK určených pro daný druh odpadu.   

 
 
Na konci třídícího pásu v šesté kóji se nachází zbytkový odpad (nežádoucí příměsi), 

který se shromažďuje v kontejneru a dle jeho kvalitativních parametrů je určen buď pro 
energetické využití, nebo pro odstranění na skládce. Kovové díly je možné elektromagneticky 
odseparovat a tyto padají do sedmé kóje s kontejnerem. Kovové obaly od potravin jsou ve 
většině případů součástí SKO, a tudíž jsou určeny k energetickému využití. Po spálení SKO 
jsou tyto kovy ve škvárovém hospodářství odloučeny na magnetických separátorech a dále 
odvezeny k materiálovému využití. Pokud se na dotřiďovací lince objeví feromagnetické 
kovové obaly jsou společně se zbytkovým odpadem kat. č. 19 12 12 následně určeny 
k energetickému využití. Vzhledem k těmto skutečnostem, není elektromagnetický separátor 
na dotřiďovací lince v současné době používán. Feromagnetické kovové obaly jsou po 
energetickém využití zbaveny zbytků potravin, plastů, papíru, lepidel i povrchové úpravy 
kovů. Následnou separací kovů ze škváry je tak získán kovový odpad s vyšší přidanou 
hodnotou.  

      
 
Materiálově využitelné složky jsou následně dopravovány souborem pásových 

dopravníků do lisu a dále lisovány do balíků dle jednotlivých druhů odpadů, skladovány na 
volné vodohospodářsky zabezpečené ploše, nebo na jiném vymezeném prostoru, a následně 
odváženy k dalšímu využití pro zajištění dostatečného hmotnostního množství jednotlivých 
vyseparovaných druhů. Toto opatření má pozitivní vliv na snížení přepravních nákladů 
(logistika dopravy) do zařízení k následnému materiálovému využití. 
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Dopravníky, jakož i třídicí zařízení a vlastní kabina, jsou postaveny na ocelové 
konstrukci, dynamickému přenosu sil na podlahu budovy je zabráněno vhodným technickým 
opatřením. 
Třídicí linka sestává z následujících částí: 

 manipulační haly 
 zavážecí násypky s mechanickou rukou a dopravníkem k vynášení dodaného 

separovaného odpadu 
 stoupacího dopravníku 
 třídicího pásu v třídicí kabině s klimatizací a 10-ti shozy 
 elektro-magnetického odlučovače (feromagnetických kovů)  
 jednotlivé kóje pro kvalitativně roztříděné složky určené pro následné materiálové 

využití 
 podávacího pásu k lisu 
 lisu s vynášecím pásem 

Návody k použití od veškerých částí dotřiďovací linky jsou uloženy na velíně 
dotřiďovací linky. 

 
        Zásobník s pohyblivým dnem (1), dopravník k vynášení odpadů (2). 

 

         
              třídící kabina (7)                                                                             stoupací dopravník (3) 
 

Třídící dopravník s měnitelnou rychlostí je umístěn v tepelně i hlukově izolované 
kabině. Je zde umístěno 10 shozů, které naplňují 5 železobetonových zásobníků. Na konci 
třídícího pásu v šestém zásobníku se nachází zbytkový odpad kat. č. 19 12 12, který se 
shromažďuje v kontejneru a dle jeho kvalitativních parametrů je určen buď pro energetické 
využití nebo pro odstranění na skládce. Kovové předměty mohou být pomocí 

1

2

3

7



 
 

11

elektromagnetického separátoru odloučeny a padají do sedmého zásobníku s kontejnerem 
(nevyužívá se vzhledem k následnému způsobu – energetickému využití). 

 

                       
              Elektromagnetický separátor                                         Kontejnery na zbytkový odpad a železo 

 
Celá kabina (7) je vybavena přetlakovou vzduchotechnikou (8). Vzduch přichází z horní 

části nad pásem a ze spodní části pod dopravníkem je odváděn mimo halu. Tímto způsobem 
dochází k zamezení víření prachu a je zajištěna předepsaná výměna vzduchu. 

Třídící kabina je osazena okny a je propojena dveřmi s plošinou. Přístup do kabiny je 
zajištěn čtyřmi dveřmi v čelních stěnách. Počet pracovníků obsluhy třídící jednotky je závislý 
na množství separovaného odpadu a na počtu frakcí tříděného materiálu. U každého shozu 
však mohou být maximálně 2 pracovníci (9). 

 

 
               třídící dopravník (4), přetlaková vzduchotechnika (8), jeden shoz mohou obsluhovat 2 pracovníci (9) 

 
Pás je osvětlen řadou zářivkových svítidel a z každého místa je možné okamžité 

zastavení celé technologie pomocí koncového lankového vypínače. Dopravník je možné 
rovněž zastavit a opět spustit tlačítkem u stanoveného místa obsluhy (10).  

 

8

8 

9 
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Místo strojní obsluhy linky je řešeno ovládacím panelem na hlavním rozvaděči (11). Na 

něm je umístěn hlavní vypínač. Po spuštění hlavního vypínače se stiskne tlačítko „příprava“ a 
automatika vyhodnotí připravenost technologie. Po rozsvícení sign. „příprava“, pak může 
obsluha ovládat vlastní třídící linku. Při ovládání je využíván automatický systém, který 
usnadňuje obsluhu, a především orientaci při případné poruše. Obsluha snadno může buď 
poruchu odstranit, nebo informovat údržbu či servis. 

 

                
          hlavní vypínač (12)                                                   ovládací panel (13) 

 
Vytříděné složky odpadu, které padají do jednotlivých zásobníků (kójí), jsou kolovým 

nakladačem nebo ručně nahrnovány na sběrný dopravník a odtud jsou dopravovány do 
horizontálního lisu odpadu. K manipulaci s hotovými balíky se používají vhodné kolové 
nakladače. 

        
   Zásobníky vytříděných složek, sběrný dopravník a stoupací dopravník do horizontálního lisu 
      

10 – tlačítka Start/Stop 

12 

11 11 

13 
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V případě, že se vytříděné složky nebudou lisovat do balíků, padají do kontejnerů 
umístěných v jednotlivých zásobnících a po jejich naplnění se odváží k materiálovému využití 
nebo předávají oprávněným osobám. 

 

3.2  Horizontální lis PRESONA LP 50 VH1 

Horizontální lis je určen pro lisování papíru, lepenky, plastů a podobného slisovatelného 
materiálu, lisovat nelze materiály, které mohou způsobit explozi, požár, zadření nebo jiné 
poškození stroje, obsluhujícího personálu nebo okolí. Lis je obsluhován ovládacím panelem. 
Dopravní pás řídí 2 páry fotobuněk v násypce lisu.   

Jakmile je lisovací komora plná, pohybuje se předlis dolů a v první fázi slisovává 
materiál. Když se předlis nachází dole, začne se hlavní lis pohybovat vpřed. Během slisování 
odvádí třecí klapka tlak hlavního lisu, a otevře se, popřípadě zavře, aby bylo dosaženo 
požadovaného tlaku působícího na balíky. Jestliže bylo dosaženo nastavené délky balíku, 
následuje jeho vázání. Vázací operace je prováděna automaticky dle nastavené velikosti 
balíku nebo manuálně dle potřeby. 

 

              
 
Technické údaje: 
Max. hydraulický tlak      25 MPa 
Síla lisu                          500 kN 
Výrobní číslo               4707 
Rok výroby                  1996 
Dodavatel                    Recycling Park RCP-Brno s.r.o., Vinohrady 45, (Austrowaren GmbH)                         
Kapacita                       12 balíků/ h 
Rozměr balíku           110 cm x 75 cm x  yz - délka lze nastavit dle požadavků a                                                

množství zbylé vytříděné složky 
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Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze a údržbě řeší manuál lisu PRESONA LP 50 
VH1, který je uložen v SAKO Brno, a.s.  

V případě, že odběratel si nepřeje, aby vytříděné složky byly lisovány do balíků, je do 
kóje umístěn kontejner a po jeho naplnění se obsah zváží a je odvážen k následnému 
zpracování nebo předán oprávněné osobě. 

3.3  Zařízení určené pro přejímku odpadů k materiálovému využití (R12) 

Vytříděné složky odpadu jsou do areálu naváženy svozovými vozidly společnosti SAKO 
Brno, a.s., nebo jinými vozidly smluvních dodavatelů. Všechna vozidla jsou vážena na váze u 
vstupu do areálu. 

Na příjezdové komunikaci před vjezdem do areálu SAKO Brno, a.s. jsou osazeny 
detektory radiační ochrany - bránový radiačně monitorovací systém Exploránium GR 123. 
Systém automaticky odhalí přítomnost nestíněných i stíněných (uzavřených v přepravním 
olověném stínění) zdrojů ionizujícího záření, které mohou být součástí dovážených odpadů. 
Tímto systémem radiační ochrany projíždí veškerá vozidla přivážející odpad do areálu. 
Detektory nejsou zdrojem gama záření, jsou pouze velmi citlivé na zdroje ionizujícího záření. 
V případě detekce ionizujícího záření se obsluha váhy řídí pokyny uvedenými v příloze č. 1 
provozního řádu váhovny a o záchytu sepíše zápis. 
Zápis o záchytu odpadu kontaminovaného radioaktivní látkou se vyhotovuje ve 3 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží autorizovaná společnost s oprávněním pro nakládání 
s radioaktivními materiály nebo odpady, 1x environmentální specialista, 1x váha. Uvedená 
autorizovaná společnost vyhotoví „Protokol o nalezení radioaktivního zářiče a jeho 
identifikaci“ a zašle na SÚJB, SAKO Brno, a.s., případně Policii ČR. 

Váhovna je vstupním objektem do areálu ZEVO pro vozidla všech dodavatelů odpadů. 
Skládá se ze dvou vážních mostů (pro vjezd a výjezd) a budovy. Jsou zde instalovány silniční 
váhy SCHENCK DFT-E 18x3m s váživostí 60 tun s rozsahem vážení 0,4 – 60 tun, 
s přípustnou chybou 20 kg. Počítač určený pro automatické vážení přijíždějících a 
odjíždějících vozidel dodavatelů, nezávisle na pořadí vjezdu, používá program „SKLÁDKA“ 
firmy B&M InterNets, s.r.o. Brno. Pro administrativní zpracovávání údajů včetně průběžné 
provozní evidence dodala stejná firma program „Administ“.  

Registrace vážených vozidel pro odpad určený k materiálovému využití (R12) probíhá 
na základě magnetické karty přiložené ke snímači přímo z kabiny vozidla, který je umístěn na 
zdi váhovny při vjezdu i výjezdu, nebo ručně a poté jsou zaznamenaná data zpracována 
počítačem programem „SKLÁDKA“. Počítač zaregistruje z vážního zařízení údaj o celkové 
hmotnosti vozidla s nákladem a dá světelnou signalizací pokyn k vjezdu vozidla k dotřiďovací 
lince. V případě dovozu odpadu jinými vozidly než vozidly společnosti SAKO Brno, a.s., 
vážná informuje obsluhu dotřiďovací linky o druhu přiváženého odpadu. Obsluha zkontroluje, 
zda řidič vozidla opravdu přivezl deklarovaný odpad. V případě neshody deklarovaného 
odpadu s dovezeným odpadem, není odpad přijat do zařízení a je vypracován „Protokol o 
odmítnutí odpadu, o porušení smlouvy dodavatelem odpadu nebo o nesprávném zařazení 
odpadu dle Katalogu odpadu“. 

Složky odpadu ze systémového sběru zavedeného obcí jsou sypány přímo do vstupní 
násypky o objemu 25 m3, nebo do vyhrazeného boxu určeného pro plastový odpad, nebo 
uskladněny v kontejnerech na vyhrazeném místě v manipulační hale dotřiďovací linky.  

Při výjezdu vozidla ze zařízení se postup vážení opakuje. Světelná signalizace povolí 
vjezd vozidla na mostovou váhu. Vozidlo je opět automaticky zváženo a počítač automaticky 
zpracuje informace o hmotnosti a do paměti uloží údaj o hmotnosti přijatého odpadu od 
dodavatele jako rozdíl celkových hmotností vozidla na vstupu a na výstupu. Dodavatel 
odpadu obdrží od obsluhy váhy doklad o převzetí odpadu (vážní lístek). Údaje o hmotnosti 
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přijatého odpadu pak slouží jako podklad k evidenci odpadů dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., v 
platném znění a k vystavení daňových dokladů. 

Obdobným způsobem se postupuje i při odvozu odpadu, který vznikl vlastní produkcí 
provozovaného zařízení – odpad, který po vytřídění nelze materiálově nebo energeticky 
využít nebo při odvozu balíkovaného kvalitativně vyseparovaného odpadu určeného 
k následnému materiálovému využití. Na váze je vážen i evidován odpad kat. č. 19 12 12 
z dotřiďovací linky určený následně pro energetické využití.    

3.4 Přejímka odpadu – administrativní postup na váhovně pro odpad k materiálovému 
využití (R12) 

• Smlouva o převzetí a svozu odpadu nebo objednávka 
Smlouvu a objednávku (na velkoobjemové kontejnery) uzavírá SAKO Brno, a.s., s 
dodavatelem odpadu a je uložena v registratuře provozovny svoz. Data ze smluv zadá vedoucí 
VOK do programu „Administ“. 
V dalších případech je uzavírána externí objednávka mezi SAKO Brno, a.s., a dodavatelem 
odpadu a je uložena v registratuře obchodního úseku. Data z objednávky zadá vážná do 
programu „Administ“. 

• Smlouva o dílo, zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna 

Smlouva je uzavřena mezi SAKO Brno, a.s., a Statutárním městem Brnem a uložena v 
registratuře obchodního úseku. Data ze smlouvy zadá vážná do programu „Administ“. 

• Základní popis odpadu (dále ZPO) 
Předloží jej dodavatel odpadu v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek 
(za předpokladu, že se druh odpadu a jeho složení nebude měnit). ZPO musí obsahovat 
náležitosti dle platné legislativy. 

• Doklad o převzetí odpadu (vážní lístek) 
Vystaví vážná. Originál převezme dodavatel a kopie se zakládá na váze. 

• Protokol o odmítnutí odpadu, o porušení smlouvy dodavatelem odpadu nebo o 
nesprávném zařazení odpadu dle Katalogu odpadu 

Vyhotoví vážná ve 4 výtiscích – 1 si ponechá vážná, 1 obdrží dodavatel odpadu, 1 předá 
vážná environmentální specialistce k odeslání na příslušný krajský úřad, 1 předá obsluze 
dotřiďovací linky. 

3.5 Odvoz odpadu – praktický postup na váhovně pro odpad k materiálovému využití 
(R12) 

● Postup při odvozu odpadů je obdobný jako při příjmu odpadu.  

● Vozidlo odběratele před vjezdem na mostové váhy projede detektory radiační ochrany. 

● Povolení k vjezdu a výjezdu na mostové váhy je udělováno světelnou signalizací. 

● Po vjezdu na vážní zařízení je vozidlo registrováno ručně. Poté je vozidlo automaticky 
zváženo, počítač sejme z vážního zařízení údaj o celkové hmotnosti vozidla bez 
nákladu, vážná vystaví vnitřní průvodku odpadu a dá světelnou signalizací pokyn 
k vjezdu vozidla do areálu k dotřiďovací lince. 

● Vážná nepovolí vjezd vozidlu, které není dopředu nahlášeno odběratelem (RZ aj.) nebo 
nemá identifikační údaje odběratele, aby se zamezilo odvozu suroviny neoprávněnou 
osobou. 

● Po naložení vozidla odběratele obsluha dotřiďovací linky potvrdí vnitřní průvodku 
odpadu, na kterou zapíše počet balíků naložených na vozidlo. 

● Při výjezdu vozidla s odpadem ze zařízení se postup vážení opakuje. Světelná 
signalizace povolí vjezd vozidla na mostovou váhu. Vozidlo je opět automaticky 
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zváženo a počítač automaticky zpracuje sejmuté hmotnosti a do paměti uloží údaj o 
hmotnosti odváženého odpadu jako absolutní hodnotu rozdílu celkových hmotností 
vozidla na vstupu a na výstupu. 

● Při výjezdu musí řidič vozidla předložit potvrzenou vnitřní průvodku odpadu a teprve na 
jejím základě vážná vystaví doklad o odvozu odpadu (vážní lístek). Údaje o hmotnosti 
odvezeného odpadu pak slouží jako podklad k evidenci odpadů dle vyhlášky č. 
383/2001 Sb. v platném znění a k vystavení daňových dokladů. 

3.6 Přejímka odpadu – praktický postup kontroly kvality odpadu 
povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty) 

 
Vytříděné složky odpadu jsou do areálu naváženy svozovými vozidly společnosti SAKO 

Brno, a.s., nebo jinými vozidly smluvních dodavatelů. Po průjezdu bránovým radiačně 
monitorovacím systém Exploránium GR 123, jsou váženy na váze u vstupu do areálu ZEVO. 
Prostor vážícího mostu je osazen kamerovým systémem a obsluha váhy vizuálně zkontroluje 
obsah vozidla. Po administrativním převzetí odpadu odjíždí vozidlo k budově dotřiďovaní 
linky. Obsluha třídící linky vizuálně zkontroluje přivezený odpad určený k dotřídění, 
smluvním dodavatelům potvrdí vnitřní průvodku a určí, zda se odpad vysype do zásobníku 
dotřiďovací linky nebo do kontejneru, případně na předem určené místo v manipulační hale.  

 

 

4 Technologie a obsluha zařízení 
 
Přehled jednotlivých zařízení: 
Zásobník s pohyblivým dnem  ZPD 1400/4 
Rozměry stroje                  d. 4040 – š. 2120 – v. 775 mm  
Hmotnost stroje                  1 650 kg 
Převodovka NORD    SK 9043.1 AZ - 71 L / 4 TF  
Olej do převodovky    Minerál.olej ISO BG 220 
Dopravní pás (materiál)                 gumový 
Šíře pásu     1480 mm 
Délka pásu     7 750 mm – spojovaný, spojka Alligator 
Teplotní rozsah pásu    -10°C až +60°C 
Hradítka                   přišroubovaná ocelová – L 60 
Barva      RAL 5015 modrá 
Instalovaný příkon    0,37 kW 
Řetězopásový lomený dopravník  DPR 1200/2.5+16+1 
Rozměry stroje                  d. 17000 – š. 2270 – v. 9400 mm  
Hmotnost stroje                  4 560 kg 
Převodovka NORD    SK 6382 AG - 112 M / 4 TF  
Olej do převodovky    Minerál.olej ISO BG 220 
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Typ dopravního řetězu                 P  - M 80 x 125 
Dopravní pás (materiál)                  gumový 
Šíře pásu     1280 mm 
Délka pásu     39 500 mm - spojovaný 
Instalovaný příkon    4 kW 
Pásový třídící dopravník   DPK 1200/18 
Hmotnost stroje     1200 kg 
Rozměry stroje     19300 x 2030 x 1000 mm 
Dopravní pás (materiál)    gumový  
Šíře pásu     1200 mm 
Délka pásu     39 500 mm – spojovaný 
Rychlost pásu     0,17 m/s -50 Hz (rychlost je řízena měničem) 
Teplotní rozsah pásu    -10°C až +60°C 
Příkon                                                                          cca 3 kW 
Hladina hluku vydávaného strojem nepřesahuje limit 85 dB. 
Magnetický separátor    MSP 1000/4 
Pohon      Bonfiglioli W63U 
Příkon      P=1,5 kW 
Hmotnost     742 kg 
Řetězopásový lomený dopravník  DPR 1400/2.5+16+1 
Rozměry stroje     d. 25900 – š. 2470 – v. 7500 mm  
Hmotnost stroje     8 290 kg 
Typ dopravního řetězu    P  - M 80 x 125 
Dopravní pás (materiál)    gumový 
Šíře pásu     1480 mm 
Délka pásu     54 750 mm – sponky 
Instalovaný příkon    4 kW 
Horizontální lis PRESONA   LP 50 VH1 
Třídící kabina 
Vzduchotechnika    LENNOX Senator 25 
Klimatizační jednotka   SINCLAIR ASH 12 AP 
Jednotky se ovládají pomocí dvou dálkových ovladačů. Vedoucí operátor linky zvolí podle potřeby požadovanou 
teplotu. Pokud není nutné klimatizaci používat, vypne se dálkovým ovladačem. 
Schodiště a ocelové konstrukce 
Hlavní elektrorozvaděč linky   R 1 
Elektrorozvaděč lisu    R 2 
Rolovací vrata – počet 9 ks 
Hydraulická ruka - jeřáb  
 

4.1 Povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení 

 
Zařízení dotřiďovaní linky nevyžaduje zvláštní požadavky na údržbu. Po ukončení 

dotřiďování odpadů je nutné pracoviště dotřiďovací linky vyčistit, což zajišťují pracovníci 
dotřiďovací linky.  

Nahodilé závady zjišťují pracovníci obsluhy, v případě nutnosti provedou ihned 
potřebný zásah nebo závadu nahlásí vedoucímu dotřiďovací linky, který určí postup 
odstranění závady pomocí vlastních pracovníků SAKO Brno, a.s., denní údržby nebo 
dodavatelsky. Opravené zařízení přebírá vedoucí dotřiďovací linky. 

Provoz dotřiďovací linky je řízen průmyslovým počítačem. Počítač průběžně sleduje 
parametry dotřiďovací linky, automaticky ji spouští, řídí provoz podle zatížení a v případě 
nutnosti linku zastaví a oznámí, že došlo k závadě.  
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POKYNY PRO ÚDRŽBU LINKY 
Mazací plán a údržba linky 
Mazání ložisek 
 K mazání se používá mazivo AK 2 nebo jeho ekvivalent. 
 Uložení ložisek v domcích pevné sekce - doplnění 1x měsíčně - 10 - 25 g / ložisko                                    
 Ložiska samotná v pevné sekci jsou bezúdržbová. 
 Ložiska napínací sekce jsou bezúdržbová - 2 x uložení na  
      hřídeli - celkem 4 ložiska. Jsou zapuštěná v ozubených 

kolech. Obsahují celoživotní náplň ložisek. 
                                                                                                                                                                              
Převodovka motoru 
 pravidelně kontrolovat množství oleje 
 vyměnit olej po 10.000 provozních hodinách nebo 

nejpozději po 2 letech provozu, s výměnou oleje provést 
současně celkové vyčištění převodovky 

 při plnění převodovky syntetickými mazivy se lhůty pro    
výměnu oleje zdvojnásobují 

 v případě provozu v extrémních podmínkách (vysoká 
vlhkost vzduchu, agresivní prostředí, výkyvy v teplotách) 

Po ukončení práce na stroji obsluha vizuálně zkontroluje těsnost olejových náplní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převodovky NORD jsou standardně plněny 
minerálním olejem. 
Doporučené oleje:   
ISO VG 220 
ARAL Degol BG 220  
CASTROL Sloha SP 220 
ESSO Spartan EP 220 
FUCHS Reholin CLP 220 
SHEEL Omala 220 
 
Tabulka mazacího intervalu 
Mazací místo Mazivo Interval Množství 
Převodovka NORD SK  Olej minerální 

Minerál.olej ISO BG 220
výměna po 10.000 hod. 
nebo nejpozději za 2 x rok 

 

Ložiska hřídelí dopr.2x Mazací tuk AK 2 doplnění 1x měsíčně 10-25g - ložisko
 
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA LINKY 
 
Napínání dopravního pásu (řetězu)        

Dotažení dopravního pásu se provádí distančními šrouby. Nejprve se uvolní zajišťovací 
matice na distančním šroubu z vnější strany upínací sekce, po obou stranách bubnu. Následně 
vnitřními maticemi utažením či povolením příslušným stranovým klíčem nastavíme dotažení. 
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Obě strany pásu by měly být stejnoměrně napnuté, jinak 
bude docházet k nesouměrnému zatížení pásu a tím i 
zkracování jeho životnosti. 
Řetěz není vhodné přepínat. Mohlo by dojít k porušení 
struktury řetězu a tím i k jeho rychlejšímu opotřebení a snížení 
životnosti. 

U válečkového řetězu a řetězových kol řetězového 
pohonu musí být pravidelně kontrolováno opotřebení. 
 
Mazání řetězu:    

Provádí se každý týden i při nečinnosti stroje.          
Nejdříve se očistí řetěz od zbytků dopravovaného materiálu. 
Potom je mazadlo aplikováno pomocí olejničky do místa 
spojení vnitřního a vnějšího spojovacího článku, nebo pomocí 
štětečku na vnitřek volné strany řetězu. Pravidelně mazané 
řetězy se předem musí očistit od oleje a špíny. 

Ruční mazání pomocí rozprašovače je zvláště vhodné pro 
pohony s přístupným řetězem, neboť se řetěz nemusí 
odstraňovat. Nastavovací trubice umožňuje přesné a hospodárné 
nanášení. Tryska spreje musí být nasměrována do místa mezi 
vnitřními a vnějšími plátky, aby bylo zajištěno, že mazadlo 
s dobrými tokovými vlastnostmi se dostane do článků řetězu. 
 
Šroubové spoje 
 První kontrola dotažení šroubových spojů se provede po 

týdenním provozu.  
 Pravidelná kontrola dotažení šroubových spojů se provádí 

jednou za 4 týdny. 
 Kontrola silentbloků dotažení reakce. Utahujte pouze 

příslušným stranovým klíčem. Je zapotřebí řádně spoj 
dotáhnout. Požadované dotažení silentbloků je vyobrazeno na obr. reakce. 

 
Elektroúdržbu provádí jen pracovník pro tento účel způsobilý dle platných ČSN. 
Odstraňovat poruchy smí jen osoba k tomuto způsobilá. 
Během práce na stroji je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy dle ČSN. 
 
Plán údržby a ošetření elektroinstalace 

 

Interval Způsob údržby 
Denní Kontrola zevnějšku stroje, viditelné závady
Týdenní Čištění pohonů od prachu – dle potřeby
Měsíční Kontrola ochranných prvků (proudová ochrana, jištění motoru, aj.) a ověření 

funkce. 
Kontrola ochranných komponentů (centrál stop, bezpečnostní lanko, aj.) a 
ověření funkce. 

Roční Kontrola všech šroubových spojů, jak na všech snímačích, aktivních prvcích 
v rozvaděči, tak i na svorkovnici nebo na zařízení. Případně provedení dotažení 
spojů. 
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4.2 Způsob a postup zápisu do provozního deníku 

Způsob provádění záznamů je řešen Směrnicí systému řízení – „Řízení 
dokumentovaných informací“, kapitola 5.5. Součástí této směrnice je tabulka záznamů, která 
obsahuje tyto informace: 

- název záznamu 
- zpracování záznamu (kdo a kdy) 
- forma záznamu 
- kdo vyhodnocuje a v jakém intervalu 
- za jakým účelem 
- místo a doba uložení  

Zařízení dotřiďovací linky má zaveden vlastní provozní deník sloužící k dokumentování 
jeho provozu. - viz příloha č. 7  

Provozní deník obsahuje všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení 
v daném dni, jméno odpovědného pracovníka za vedení záznamů, údaje o sledování provozu 
– druh dotřiďovaných odpadů, záznamy o poruchách, opravách, neshodách, záznamy o 
školení pracovníků, o kontrolách apod. V případě havárie (úrazu) zaznamená obsluha zařízení 
do provozního deníku čas ohlášení havárie, příp. úrazu, kdo havárii (úraz) ohlásil, průběh 
havárie, přijatá opatření. 

Údaje o množství převzatého odpadu k dotřídění, odvezeného k materiálovému využití i 
množství příměsí, které byly následně energeticky využity jsou evidovány na váze a 
archivovány po dobu 5-ti let.    

4.3 Další nakládání s odpadem 
(způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení)  
 

K dotřídění jsou přijímány odpady dle katalogových čísel – viz kapitola 2.1.  
 
Evidence odpadu a způsob nakládání s odpadem přijímaného na dotřiďovací linku např.: 
20 01 01 B00 –   1t přijatý odpad (nebo BN30 od občanů) 
20 01 01 BR12 – 1t předúprava odpadů 
20 01 01 BN40 – 0,8 t odpad po kvalitativní předúpravě (nedošlo ke změně kat.č.) 
20 01 01 BN3   – 0,8 t předání oprávněné osobě  
                             (případně BN10 - 0,8t prodej odpadu jako suroviny) 
19 12 12 A00 –    0,2 t vzniklý vlastní odpad – nežádoucí příměs z dotřiďovaní linky 
19 12 12 AN3 –   0,2 t předání oprávněné osobě (jiné provozovně) 
 
Následně evidence odpadu a způsob nakládání s odpadem přijímaného z dotřiďovací linky   
do ZEVO: 
19 12 12   B00 - 0,2 t   odpad z dotřiďovaní linky (jiná provozovna) 
19 12 12   BR1 - 0,2 t  energetické využití  
  

5 Monitorování provozu zařízení  
 
Provoz dotřiďovací linky včetně lisování vytříděných složek je situován do uzavřené 

haly. Kabina pro ruční třídění je provedena jako klimatizovaná přetlaková kabina vybavená 
protihlukovou a tepelnou izolací. Pachy jsou eliminovány pomocí efektivní vzduchotechniky, 
která přivádí čerstvý vzduch od stropu za hlavami provozního personálu ve směru k pásu. 
Kontaminovaný vzduch je odsáván spodem přes třídící zásobníky odpadu. Kapacita 
vzduchotechniky je 7 až 10 výměn objemu kabiny dotřiďovací linky za hodinu. 
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Na žádném z průběžných pracovišť dotřiďovací linky neexistují vibrace ohrožující 
lidské zdraví.  

Dynamické napětí je u technologických konstrukcí vyloučeno.   
Hladina hluku technologie dotřiďovací linky je do 75 dB.  
Provoz dotřiďovací linky je řízen průmyslovým počítačem. Počítač průběžně sleduje 

parametry dotřiďovací linky, automaticky ji spouští, řídí provoz podle zatížení a v případě 
nutnosti linku zastaví a oznámí, že došlo k závadě.  

U zařízení dotřiďovací linky by bylo možné předpokládat následující zátěže: 
 Hlukové emise z vlastního zařízení a z dopravy 
 Znečištění ovzduší pachovými látkami 
 Imisní zatížení tuhými znečišťujícími látkami při mechanické úpravě odpadů 

 
Základní ukazatele ovlivňující provoz zařízení včetně předpokládaných vlivů zařízení na 

okolí a způsob jejich sledování bezprostředně souvisí s příjmem odpadů do ZEVO. Podíl 
dopravní obslužnosti ZEVO na stávající dopravní situaci v území je vzhledem 
k dosahovaným pohybům vozidel na hlavní komunikaci malý a vzhledem k objemu 
přivážených a z dotřiďovací linky odvážených odpadů, nemůže počet průjezdů negativně 
ovlivnit dopravní situaci v širším zájmovém území. 

 Monitoring hlukových emisí se v ZEVO SAKO Brno, a.s. pravidelně neprovádí, ale 
v rámci studií proveditelnosti nebo v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí bylo 
provedeno několik hlukových studií. Z výsledků těchto studií vyplývá, že podíl dopravní 
obslužnosti ZEVO na celkové intenzitě dopravy, která je daná hladinou akustického tlaku 
z dopravy v denní době, je zanedbatelný (v nočních hodinách se neuskutečňuje dopravní 
obslužnost ZEVO ani dotřiďovací linky) a činí 0,5 až 2,5 % z celkové intenzity dopravy. 
Hodnoty hladin akustického tlaku z dopravní obslužnosti ZEVO jsou o 14 – 20 dB nižší než 
hodnoty hladin akustického tlaku z ostatní dopravy.  

Úroveň znečištění ovzduší pachovými látkami ve vnějším ovzduší a míra obtěžování 
zápachem ze zařízení dotřiďovací linky je potlačena na nejmenší možnou míru, vzhledem 
k tomu, že zařízení je umístěno v uzavřené hale.  

Výše uvedeným opatřením je zabráněno i imisnímu zatížení tuhými znečišťujícími 
látkami do vnějšího ovzduší při mechanické úpravě odpadů. 

V technologii dotřiďovací linky se spotřebovává voda pouze k úklidu prostor a 
k hygienickým potřebám personálu a tato odtéká do kanalizace. 

 

6 Organizační zajištění provozu zařízení  
 

SAKO Brno, a.s. používá systém řízení společnosti v souladu s požadavky norem ISO 
9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) a OHSAS 18001 (bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci) v jejich platném znění. Zavádění systému probíhalo v roce 2014 s následnou 
certifikací akreditovanou certifikační společností na začátku roku 2015. Vzhledem 
k charakteru činnosti společnosti jsou identifikovány, evidovány a hodnoceny 
environmentální aspekty (EA). Způsob identifikace a hodnocení EA je popsán v Registru 
environmentálních aspektů. Registr obsahuje významné a nevýznamné EA, přezkoumání 
registru provádí interní skupina expertů min. 1x ročně nebo v případě změny, která má nebo 
může mít vliv na vyhodnocení významnosti EA (např. změna technologie, vstupních 
materiálů, dopadů na životní prostředí). 

 
Struktura dokumentace v rámci systému řízení společnosti je následující:                                             
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Příručka systému řízení společnosti popisuje systém řízení ve společnosti SAKO Brno, a.s., 
je závazná pro všechny útvary a pracovníky společnosti a slouží jako ucelený přehled 
prováděných činností.  

Povinností provozovatele zařízení je zajišťovat jeho provoz tak, aby byl bezpečný, 
spolehlivý a hospodárný. Obsazování pracovních míst kvalifikovanými pracovníky a jejich 
výcvik řeší „Příručka systému řízení společnosti“ v kapitole 7.1 a 7.2. Popis pracovní činnosti 
pro jednotlivé profese je uveden ve „Sborníku popisů pracovních činností“. Zaměstnanci mají 
jednoho přímého nadřízeného. 
 
Počet pracovníků pro provoz dotřiďovací linky: 

Vedoucí dotřiďovací linky 1 pracovník
Dělník třídění odpadu celkem 18 pracovníků
Obsluha dotřiďovací linky celkem 5 pracovníků

 
Práce na dotřiďovací lince je dle kategorizace prací klasifikována jako třída práce II – 

práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou.  
O provozu se vedou veškeré potřebné záznamy do provozního deníku - dle Směrnice 

systému řízení (SSŘ) „Řízení dokumentovaných informací“, případně do elektronických 
souborů uložených na serveru počítačové sítě - dle SSŘ „Informační systémy“. Provozní 
deník je veden podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění. Provozní deníky a další 
provozní dokumentace a záznamy vyřazené z používání jsou dle „Spisového a skartačního 
řádu SAKO Brno, a.s.“ uloženy v archivu společnosti a je s nimi nakládáno dle tohoto řádu, 
legislativně požadované skartační lhůty a skartačního znaku. 

Systém řízení společnosti SAKO Brno, a.s. je dále zajištěn vnitřními předpisy a 
směrnicemi systému řízení pro zajištění plynulého provozu, hygieny a bezpečnosti práce. 
Všechny tyto dokumenty jsou v elektronické podobě uloženy na intranetu společnosti, u 
zmocněnce pro řízení kvality a v případě potřeby jsou k dispozici kontrolním orgánům.  

V případě poruchy, která neohrozí provoz zařízení a neovlivní jeho bezpečnost, je 
povinností obsluhy tuto závadu odstranit nebo neprodleně informovat svého přímého 
nadřízeného. V případě, že vzniklá závada může ohrozit provoz a bezpečnost technologického 
zařízení, je povinností obsluhy neprodleně informovat svého přímého nadřízeného, ředitele 
divize a začít práce na odstraňování závady.  

6.1  Organizace práce 

Zaměstnanci jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a 
zkušeností. Každý zaměstnanec má pro svoji pracovní činnost určen rozsah kvalifikačních 
předpokladů a popis pracovní činnosti. Při nástupu je zaměstnanci poskytnuto úvodní školení 
o bezpečnosti práce a PO. Dále je zaměstnanec seznámen se systémem řízení společnosti. 
Potřeba školení je identifikována podle nároků příslušného pracovního zařazení (požadavky, 
legislativa apod.). Identifikaci potřeb školení zajišťuje vedoucí útvaru nebo přímý nadřízený. 
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Tento výcvik se provádí podle plánu výcviku, který zpracovává a průběžně upravuje vedoucí 
útvaru nebo přímý nadřízený odpovědný za danou funkční oblast. Záznamy o provedených 
školeních jsou na tzv. „Kartách výcviku“, které jsou vedeny individuálně pro každého 
pracovníka společnosti. Plán výcviku je dále po ukončení daného roku analyzován a 
vyhodnocen. – viz příloha č. 6 

Provozovatel zařízení je povinen: 
 ustanovit pracovníka odpovědného za vlastní provoz zařízení, 
 zajistit proškolení všech nových pracovníků obsluhy o příslušných předpisech 

bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci a používání 
ochranných pracovních pomůcek, 

 jako obsluhu zařízení zaměstnávat pouze osoby starší 18-ti let, zdravotně způsobilé 
k nakládání s odpady, 

 zajistit vybavení pracoviště ochrannými pomůckami a jejich používání pravidelně 
kontrolovat,  

 zajistit viditelné umístění důležitých telefonních čísel podle tohoto provozního řádu a 
zabezpečit přístup obsluhy k telefonu. 

6.1.1. Povinnosti obsluhy zařízení  

 
Vedoucí dotřiďovací linky: 
 řídí dotřiďovací linku (dopravníky, lis, hala, nákladní vozidla, nakladač, balíky) a její 

hospodárný provoz 
 dodržuje zásady BOZP a PO, provozní předpisy, normy ČSN a platnou legislativu  
 organizuje a kontroluje práci podřízených pracovníků, včetně jejich pravidelného 

proškolování, kvalifikaci a zdravotní způsobilost 
 reguluje příjem materiálu a expedici svázaných balíků 
 provádí a zajišťuje předepsanou denní kontrolu zařízení podle technické dokumentace 
 zajišťuje revize, zkoušky a opravy na zařízení, včetně vedení předepsané technické 

dokumentace  
 upravuje, modernizuje, zavádí technologické novinky 
 odstraňuje závady vlastní údržbou nebo dodavateli, jedná s nimi, kontroluje kvalitu a 

množství dodavatelské práce, přebírá zařízení, případně dodatečné závady reklamuje 
 připravuje, navrhuje a vyhodnocuje opatření související s rozvojem výroby, popřípadě 

se změnami technologie 
Dělník třídění odpadů: 
 zodpovídá za svěřené prostředky a zařízení, řádné zacházení s nimi, při zjištění závad 

ihned hlásí svému nadřízenému 
 dodržuje všechny technologické a pracovní předpisy pro práci se zařízením  
 provádí separaci materiálů dle druhů a průběžně je kontroluje 
 připravuje materiál a odpad na expedici 
 zajišťuje úklid pracovní plochy 
 podstupuje pravidelná školení a dodržuje jejich zásady 

Obsluha dotřiďovací linky: 
 zodpovídá za svěřené prostředky a zařízení, řádné zacházení s nimi, při zjištění závad 

ihned hlásí svému nadřízenému 
 řídí a kontroluje dělníky třídění 
 dodržuje všechny technologické a pracovní předpisy pro práci se zařízením DL, 

kolovým nakladačem a nákladním vozidlem s hákem, provádí jejich údržbu a čištění 
dle manuálů uložených na velínu třídící linky v intervalech dle provozních řádů s 
následným každodenním zápisem do provozních deníků, výkazu jízd a čerpání PHM 
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 kontroluje dovezený předtříděný odpad, odsouhlasí obsah vozidla s deklarovaným 
druhem odpadu a potvrdí vnitřní průvodku odpadu, dle druhu rozhodne o uložení 

 vytříděný materiál lisuje do balíků na hydraulickém lisu a následně odváží slisované 
balíky na skladovací plochu 

 odváží odpad z předtříděného materiálu a po zvážení vysype do zásobníku 
komunálního odpadu 

 uskladňuje slisované balíky vytříděného materiálu, nakládá je do přistavených 
kamiónů 

 provádí drobné zámečnické, popř. svářečské práce (dle oprávnění) na svěřeném 
zařízení 

 podstupuje pravidelná školení a dodržuje jejich zásady 

7  Vedení evidence odpadů 
Evidence přijatých, produkovaných a ze zařízení vystupujících odpadů je vedena 

v souladu s Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění o podrobnostech nakládání 
s odpady a s Vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu. Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok 
se provádí na formuláři přílohy č. 20, uvedené vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění. 
Odpad je přijímán od původců nebo oprávněných osob pod kódem způsobu nakládání B00 
(popř. BN30). Odpady ze zařízení dotřiďovací linky budou součástí „Hlášení o produkci a 
nakládání s odpady“ společnosti SAKO Brno, a.s.“ za příslušný kalendářní rok, za 
provozovnu dotřiďovací linka – IČZ CZB01162.  

7.1 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení  

Viz bod 4.3. 

7.2 Vedení evidence v zařízení produkovaných odpadů 

 
Odpady společnosti SAKO Brno, a.s. lze rozdělit do tří částí: 

 odpady vznikající v souvislosti s energetickým využíváním odpadů 
 odpady vznikající v souvislosti s běžným provozem ZEVO  
 odpady z dotřiďovací linky  
 

Vzhledem k tomu, že tento provozní řád řeší problematiku dotřiďovaní linky, není 
v něm zohledněna problematika odpadů vznikajících v souvislosti s vlastním energetickým 
využíváním odpadů a s běžným provozem ZEVO. 

Z provozu dotřiďovací linky vzniká vytříděný odpad (BN40 nebo A00) určený 
k materiálovému využití katalogových čísel zejména: 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 plastové obaly,  
15 01 04 kovové obaly (vytříděné hliníkové obaly)  
15 01 05 kompozitní obaly  
20 01 01 papír a lepenka 
20 01 39 plasty 
19 12 01 papír a lepenka 
19 12 04 plasty a kaučuk 
Tyto odpady jsou předávány oprávněným osobám pod kódem nakládání BN3. 
Zbytkový odpad z třídění, kat. čísla 19 12 12 jiné odpady z mechanické úpravy odpadů, 

který nelze materiálově využít, je ve většině případů předáván do ZEVO pod kódem AN3 
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k energetickému využití – BR1. Pokud odpad nelze energeticky využít, je předáván 
oprávněné osobě pod kódem AN3 k odstranění na příslušnou skládku. 

Vyprodukovaný odpad je předáván oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy.  

Oleje z údržby dotřiďovací linky jsou vyměňovány v rámci servisní činnosti, nebo 
formou zpětného odběru. 
 

8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ 
havárie  
 
Negativní vlivy zařízení na životní prostředí jsou omezeny zejména: 
 Zabráněním šíření zápachu do bezprostředního okolí dotřiďovací linky a areálu 

ZEVO. 
 Zabráněním úniku tuhých znečišťujících látek. 
 Zabráněním šíření hluku. 

 
Kabina dotřiďovací linky je přetlaková a vybavená protihlukovou a tepelnou izolací. 

Pachy jsou eliminovány pomocí efektivní vzduchotechniky, která přivádí čerstvý vzduch od 
stropu za hlavami provozního personálu ve směru k pásu. Kontaminovaný vzduch je odsáván 
spodem přes třídící zásobníky odpadu. Kapacita vzduchotechniky je 7 až 10 výměn objemu 
kabiny dotřiďovací linky za hodinu. 

Na žádném z průběžných pracovišť dotřiďovací linky neexistují vibrace ohrožující 
lidské zdraví. Dynamické napětí je u technologických konstrukcí vyloučeno.   

Hladina hluku technologie dotřiďovací linky je do 75 dB.  
Provozní havárií se rozumí událost, kterou byly vážně ohroženy životy a zdraví osob 

nebo provoz, nebo kterou byla na majetku zaměstnavatele způsobena škoda zřejmě 
převyšující 100.000,- Kč.  

Poruchou technického zařízení se rozumí poškození technického zařízení, které 
způsobilo zastavení nebo omezení jeho provozu a škoda na něm vzniklá zřejmě převyšuje 
20.000,- Kč, nikoliv však 100.000,- Kč. Porucha je charakterizována vzniklou škodou na 
zařízení, přičemž nemusí nastat ohrožení života, zdraví zaměstnanců ani ohrožení provozu. 
 
Základní opatření společnosti SAKO Brno, a.s. v případě havárie: 
1) Informovat zainteresované složky a vlastní zaměstnance o vzniku havárie, přijatých 

opatřeních a možném průběhu. 
2) Poskytnout první pomoc zraněným osobám. 
3) Zajistit bezpečné odstavení havarovaného úseku, zabránit úniku nebezpečných či jinak 

škodlivých látek do ovzduší, kanalizace nebo půdy a vzniku následných škod. 
4) Zajistit bezpečnost zaměstnanců a provést likvidaci havárie v co nejkratší době. 
5) Koordinace činnosti vnějších zásahových složek a dalších složek, které se podílejí na 

odstranění havárie.  
6) Bezpečné provozování, popř. odstavení navazujících a souvisejících zařízení. 
7) Předávání informací o situaci okolním subjektům, MMB-OŽP, ČIŽP-OI Brno, KÚ 

JMK-OŽP, KHS JMK, Policii ČR, HZS.  
8) Obsluha zaznamená do provozního deníku čas ohlášení havárie, příp. úrazu, kdo havárii 

(úraz) ohlásil, průběh havárie, přijatá opatření. 
 
Požární bezpečnost je zajištěna důsledným členěním technologických prostorů do oddělených 
požárních úseků se zohledněním rizika vzniku požáru u jednotlivých technologických celků. 
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Stavební objekt byl realizován v souladu s požárně bezpečnostním řešením schváleným HZS, 
který rovněž ověřil soulad skutečného provedení s projektovou dokumentací. 
 
Odkaz na dokumentaci provozovatele, která požadované údaje obsahuje: 
 Dokumentace o začlenění do kategorií požárního nebezpečí ze dne 4.4.2018 
 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – směrnice je určena pro 

zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany ve společnosti dle vyhlášky 
MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti (o požární prevenci), 
ze dne 19.9.2016 

 Požární poplachová směrnice ze dne 5.6.2014 
 Dokumentace zdolávání požáru z 10/2018 
 Požární evakuační plán ze dne 18.11.2009 
 Požární řády 
 Řád ohlašovny požárů ze dne 1.7.2016 

 
Požár 
Riziko požáru nelze nikdy zcela vyloučit, lze jej však správnými preventivními 

opatřeními a zejména pak jejich důsledným dodržováním významně minimalizovat.  
Nejvyšší riziko vzniku požáru je v zásobníku odpadů, kde za určitých okolností může 

dojít k samovznícení uložených odpadů a tento se nachází v bezprostřední blízkosti 
dotřiďovací linky,  

Riziko vzniku požáru v objektu dotřiďovací linky je již významně nižší. Pracoviště je 
vybaveno ručními hasícími přístroji a v prostoru před halou je umístěn hydrant.  

Pokud se ani tímto způsobem nepodaří požár uhasit, postupuje se v souladu s požárním 
řádem ZEVO.  

Společnost SAKO Brno, a.s. má zpracován dokument „Posouzení požárního nebezpečí 
Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost“ pro činnost s vysokým požárním 
nebezpečím a je v plném znění uložen u kompetentních pracovníků SAKO Brno, a.s. Interní 
požární předpisy jsou přizpůsobeny začlenění haly zásobníku odpadů do kategorie činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím.  

 
Úniky látek škodlivých vodám 
Do této kategorie je třeba zařadit možné úniky ropných látek z provozu motorových 

vozidel. Veškeré pohyby vozidel v areálu ZEVO se provádí na zpevněných komunikacích a 
lze provést odpovídající sanační zásah. Riziko rozšíření havárie mimo areál ZEVO je velmi 
málo pravděpodobné. Společnost SAKO Brno, a.s. má vypracován a schválen „Havarijní plán 
pro případ havárie na povrchových nebo podzemních vodách v areálu spalovny“. V tomto 
plánu jsou uvedeny podrobné pracovní postupy pro případ likvidace havarijních úniků 
jednotlivých látek. 

Ohlášení havárie na dotřiďovaní lince SAKO Brno, a.s. je uskutečňováno 
prostřednictvím systému varování a výstrahy, tj. telefonu, akustickou a světelnou signalizací 
(EPS), operativním využíváním vysílaček. Poplach je spuštěn buď automaticky, telefonickým 
oznámením nebo přímým ohlášením požáru osobou, která první zjistí havárii nebo její 
příznaky. 

Jakmile je vedoucí dotřiďovací linky informován o havárii stává se zodpovědným za 
řízení zásahu a je povinen okamžitě: 

 Prověřit skutečný stav. 
 Jde-li o skutečný požár, výbuch, únik plynu apod. a nelze-li zasáhnout vlastními 

silami a prostředky, ohlásí tuto skutečnost v nejkratší možné době osobám a 
organizacím podle charakteru události: 
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osoba/organizace telefon adresa poznámka 
Zásahové jednotky 
Hasičský záchranný sbor 150 v případě havarijního stavu, požáru
Policie ČR 158 v případě havárie mobilní techniky, trestného činu

Záchranná služba 155 v případě zranění, zasažení osob

Záchranný integrovaný 
systém 

112 v případě zranění, zasažení osob

Osoby odpovědné za provoz společnosti v případě provozní havárie
Ing. Karel Jelínek,  
ředitel společnosti 

548 138 110 
739 468 191 

v případě úniku, havarijního stavu, zranění, zasažení 
osob, požáru, havárie mobilní techniky, trestného 

činu 

Ing. Tomáš Caha, 
ředitel divize ZEVO 

548 138 183 
725 505 055 

v případě úniku, havarijního stavu, zranění, zasažení 
osob, požáru, havárie mobilní techniky, trestného 

činu 

Ing. Jan Tomeček,  
technik BOZP a PO  

548 138 121 
603 196 462 

v případě úniku, havarijního stavu, zranění, zasažení 
osob, požáru, havárie mobilní techniky 

RNDr. Jana Suzová, 
odpadový hospodář 

548 138 155 
604 221 413 

v případě úniku, havarijního stavu 

Dotčené orgány státní správy 
KÚ Jihomoravského kraje 541 651 111 Žerotínovo náměstí 3/5 

601 82 Brno
v případě havarijního stavu 

ČIŽP OI Brno 545 545 111 
731 405 117 

Lieberzeitova ul. 14 
614 00 Brno 

v případě havarijního stavu 

KHS JMK se sídlem v Brně 545 211 221 Jeřábkova 4, 602 00 Brno v případě havarijního stavu 
MMB – OŽP  602 715 453 Kounicova 67, 601 67 v případě havarijního stavu 
MMB - odbor vodního hosp. 606 722 384 Kounicova 67, 601 67 v případě havarijního stavu 

Ohlašovatel požáru HZS musí při hlášení oznámit: 
1) kdo a odkud telefonuje (příjmení, pracovní zařazení, číslo telefonu, apod.), 
2) kde hoří, čas zjištění požáru, co hoří, 
3) rozsah požáru, 
4) kdo v SAKO Brno, a.s. byl o požáru informován, apod.  

 
Dle platných předpisů zaznamená: 

1)  Čas hlášení požáru, výbuchu či úrazu, 
2)   kdo požár, výbuch či úraz ohlásil, 
3)   popsat průběh havárie, zaznamenat přijatá opatření. 

 
Opatření proti prášení a šíření zápachu v areálu dotřiďovací linky a jeho bezprostředního 

okolí je řešeno technickými požadavky na konstrukci, vybavení a provozování 
technologického procesu.   

Deratizace, dezinfekce a dezinsekce je zajišťována smluvně dodavatelskou firmou 
s četností 4x ročně nebo operativně v případě potřeby, zvláště v letních měsících.  

9 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí  
 

Systém řízení bezpečnosti je dán organizační strukturou společnosti a havarijním 
plánem společnosti. Pro případy mimořádných událostí jsou vedle havarijního plánu 
společnosti vypracovány interní řídící mechanismy a pracovní postupy na různých stupních 
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řízení, provozní předpisy a směrnice řešící dílčí a specifickou problematiku provozu. Platné 
provozní předpisy a pracovní postupy jsou uloženy u pověřených pracovníků.  

Bezpečnost provozu ZEVO SAKO Brno, a.s. je založena na různých systémech, které 
zahrnují: 

1) EPS s vývodem signálu do velínu 
2) Bezpečnostní rychlouzávěry.  
3) Pojistné ventily. 
4) Rozvod požární vody. 
5) Protipožární klapky proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím. 
6) Hasící přístroje apod. 
7) Stabilní hasicí zařízení pro zásobník odpadu. 

 
Hlavní uzávěry medií slouží k uzavření jejich vstupu do objektů v případě havárie apod. 
 
Umístění hlavních uzávěrů: 
 

Médium Hlavní uzávěr Ovládání 
Elektrická energie Rozvodna VN č. 2294 (22kV), číslo objektu 106 Místně z rozvodny 
Pitná voda Volná plocha za skladem olejů Ručně – vodárenské šoupě 
Pitná voda Mimo areál spalovny u ulice Bělohorská Ručně – kulový ventil
Zemní plyn Hlavní uzávěr plynu u systému čištění spalin– volná plocha Ruční šoupě 

 
Všichni pracovníci společnosti byli seznámeni s platnou Příručkou SŘS, Manuálem 

BOZP a PO a Pracovním řádem společnosti.  
Dotřiďovaní linka je vybavena lékárničkou první pomoci, která je pravidelně 

kontrolována a doplňována.   
Dále byl vypracován návrh zařazení prací do kategorií, který řeší míru výskytu faktorů, 

které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a rizikovost práce na zdraví. Rozhodnutí č.j. 
BM/6297/2002/KP/HP-Dr.Stoj. o zařazení prací do kategorií vydala KHS JMK se sídlem 
v Brně dne 7.12.2015. 

Při manipulaci s odpady nebo při práci v provozu je nutné používat osobní ochranné 
pracovní pomůcky, které dle zařazení prací jsou dány Směrnicí BOZP a PO – Výstrojní řád.  

Každý pracovník při nástupu do zaměstnání absolvuje mimo jiné i školení BOZP a PO, 
hygieny práce a dle pracovního zařazení i bezpečnosti při práci s chemickými látkami. 
V rámci zavedení SŘS je dle plánu výcviku prováděn další výcvik zaměstnanců, který 
zpracovává a průběžně upravuje vedoucí útvaru nebo přímý nadřízený. Záznamy o těchto 
školeních a výcviku jsou archivovány v rámci zavedeného SŘS. Přímý nadřízený sleduje 
odbornou způsobilost svých podřízených s ohledem na způsobilost vykonávat stanovené 
činnosti. Návrh na školení mohou vznést jednotliví přímí nadřízení. Požadavky na školení a 
výcvik zapracují přímí nadřízení do „Ročního plánu výcviku“, plán schválí ředitel divize 
ZEVO. V případě potřeby se do tohoto plánu zařazují mimořádná školení. Podle ročního 
plánu výcviku zajistí přímý nadřízený ve spolupráci s referentem personalistiky školení, podle 
potřeby externě nebo interně. V případě externího školení vybere externí firmu z nabídky 
školících agentur na základě dobrých zkušeností nebo výběrového řízení. V případě interního 
školení zajistí školitele, místnost a případně studijní materiály. 

 
Opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob je ve společnosti SAKO Brno, a.s. 

řešeno externí strážní službou FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812 Holice, 772 06 
Olomouc a další povinnosti jsou řešeny v rámci vzájemného smluvního vztahu. 

Každá návštěva je zapisována do knihy návštěv a dále se řídí pokyny strážní služby.  
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Vjezd automobilů dodavatelských firem do areálu ZEVO je řešen na základě zvláštního 
povolení.   

Mimo tato opatření je areál střežen kamerovým systémem. 
 

10 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí 
do zařízení  
 
Technologie je určena k dotřídění již předem vyseparovaného odpadu - papír a lepenka; 

plastové, kovové, kompozitní a směsné obaly; směsné plasty a případně další odděleně 
sbírané složky KO v závislosti na zavedení dalšího systémového sběru odpadů nebo odpadů 
z obalů v městě Brně, či v obchodně spjatých obcích. 

Na lince jsou dotřiďovány odpady kat. č. – viz kap. 2.1  

11 Suroviny využívané v zařízení 
(mimo přijímané odpady)  

 
V technologii dotřiďovaní odpadů se nepoužívají žádné další suroviny. 

12 Využitelné materiály 
(nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům 

  
Využitelné složky vytříděné z KO jsou určeny k materiálovému využití. Dotřiďovací 

linka slouží k manuálnímu oddělení příměsí např. materiálově jiné láhve a kanystry, 
znečištěný papír, obuv, potraviny apod. Množství vytříděného zbytkového odpadu určeného 
k energetickému využití činí cca 10 - 75 %, energeticky nevyužitelný odpad je předáván 
oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.  

 
Množství navezených komodit na dotřiďovací linku (v t)  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Papír 3 569 4 179 3 970 4 033 4 323 4 799 2 609 
Plast 304 1 124 1 223 1 465 1 561 2 046 2 524 3 516 

 
 
Množství vytříděných a předaných komodit z dotřiďovací linky (v t) 
 

 2014 2015 2016 2017 
Papír 3 463 3 825 4 678 2 626 
PET lahve 501 528 582 629 
HDPE tvrdý plast - drogerie 68 83 109 112 
LDPE fólie - 9 3 - 
Pěnový polystyren - - - 2 
Nápojové kartony 64 78 87 99 
Hliníkové plechovky 5 5 7 8 
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13 Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku 
přijímaných odpadů 
 
Spotřebu elektrické energie na tunu zpracovaného odpadu lze správně určit vzhledem k 

přesnému složení vstupních materiálů, hmotnosti přijímaných odpadů k dotřídění a množství 
odpadů energeticky využitých nebo odvezených na skládku.  
Pro úplnou technologii dotřiďovací linky byla vypočtena spotřeba elektrické energie ve výši 
130 kW/ den, max. je do 17 kW na tunu tříděného odpadu. 
 

14 Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich 
skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení  

14.1 Odpady 

Z provozu dotřiďovací linky vzniká vytříděný odpad určený k materiálovému využití kat. č.: 
- 15 01 01 papírové a lepenkové obaly 
- 15 01 02 plastové obaly 
- 15 01 04 kovové obaly (hliníkové obaly) 
- 15 01 05 kompozitní obaly (TETRAPACK) 
- 19 12 01 papír a lepenka 
- 19 12 03 neželezné kovy 
- 19 12 04 plasty a kaučuk 
- 20 01 01 papír a lepenka 
- 20 01 39 plasty 

 
Vytříděné a slisované druhotné suroviny jsou ukládány podle druhu na volnou 

vodohospodářsky zabezpečenou plochu nebo na jiném určeném místě a následně prodávány 
na základě nabídky a poptávky.   

Zbytkový odpad z třídění, který nelze materiálově využít, je ve většině případů určen 
k energetickému využití pod kat. č. 19 12 12 - jiné odpady z mechanické úpravy odpadů. 
Pokud odpad nelze energeticky využít je předáván oprávněným osobám v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy.  

Oleje z údržby dotřiďovací linky jsou vyměňovány v rámci servisní činnosti, nebo 
formou zpětného odběru. 

14.2 Odpadní vody 

Z vlastní technologie nevzniká žádná odpadní voda. Odpadní voda vzniká pouze při 
úklidu prostor a sociálního zázemí DL a tato je odváděna do kanalizace.  

14.3 Emise 
Úroveň znečišťování ovzduší pachovými látkami ve vnějším prostředí a míra obtěžování 

zápachem ze zařízení dotřiďovací linky je potlačena na nejmenší možnou míru a eliminována 
pomocí efektivní vzduchotechniky i tím, že je technologie umístěna v uzavřené hale. Tímto 
opatřením je zabráněno i imisnímu zatížení únikem tuhých znečišťujících látek do vnějšího 
ovzduší. 
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15 Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního 
toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu 
k hmotnosti přijímaných odpadů  

 
Směs PET,                   

Tetrapack, Al obaly 
Hmotnost 
v t/2016 

Papír 
Hmotnost 
v t/2016 

Vstup celkem 2 631,74 
Vstup celkem 
kat.č. 20 01 01 + 15 01 01 

5 023,81 

Prodej kat. č. 15 01 02 694,05 Prodej kat. č. 20 01 01 4 677,56
Prodej kat. č. 15 01 04 6,74
Prodej kat. č. 15 01 05 86,64
Prodej kat. č. 20 01 39 6,14
Na sklad kat. č. 15 01 02 66,84
Na sklad kat. č. 15 01 05 26,20 Na sklad kat. č. 20 01 01 45,55

Celkem materiálové využití 
886,60  
(34 %) 

Celkem materiálové využití 
4 723,11 
(94 %) 

Energetické využití kat.č. 19 12 12 1 745,14 Energetické využití kat.č. 19 12 12 300,70
Celkem výstup  2 631,74 Celkem výstup 5 023,81
Celkem materiálový výstup  5 609,71 t/2016 
 

16 Návrh na zavedení provozního deníku zařízení sloužícího k 
dokumentování jeho provozu  
 
Způsob provádění záznamů je řešen Směrnicí systému řízení – „Řízení 

dokumentovaných informací“, kapitola 5.5. Řízení záznamů. Tabulka záznamů obsahuje tyto 
informace: 

- název záznamu 
- zpracování záznamu (kdo a kdy) 
- forma záznamu 
- kdo vyhodnocuje a v jakém intervalu 
- za jakým účelem 
- uložení (místo – kde, jak dlouho)  

 
Zařízení určené k dotřiďování odpadů má zaveden vlastní provozní deník sloužící 

k dokumentování jeho provozu.  
Provozní deník obsahuje všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení v daném 
dni, jméno odpovědného pracovníka za vedení záznamů, údaje o sledování provozu – počet 
vyrobených balíků se slisovanou vytříděnou složkou, záznamy o poruchách, opravách, 
kontrolách, neshodách, o provádění servisních činností. V případě havárie (úrazu) zaznamená 
obsluha zařízení do provozního deníku čas ohlášení havárie, příp. úrazu, kdo havárii (úraz) 
ohlásil, průběh havárie, přijatá opatření – viz příloha č. 7.  

Údaje o množství převzatého a odvezeného odpadu jsou evidovány na váze a 
archivovány po dobu 5-ti let.    
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17 Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do 
zařízení přijat  
 
Do zařízení jsou přijímány veškeré odpady ze systémového sběru zavedeného obcí 

určené pro tuto linku k materiálovému dotřídění. „Protokol o odmítnutí odpadu, o porušení 
smlouvy dodavatelem odpadu nebo o nesprávném zařazení odpadu dle Katalogu odpadu 
porušení smlouvy dodavatelem odpadu“ je pro toto zařízení relevantní pouze v případě, že je 
přijímán odpad na dotřídění z jiné lokality než z města Brna.   

 

18 Ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých 
odpadů po dobu 5 let, v případě skládek po dobu 30 let  
 
Doklady dokladující kvalitu odpadu přijatých do zařízení (základní popis odpadu) jsou 

archivovány po dobu 5 let. Zpracovány jsou podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady a vyhlášky č. 294/2005 Sb., obě v platném znění. Evidenci odpadů 
zpracovává a vyhodnocuje obchodní oddělení společnosti SAKO Brno, a.s. a dokumenty jsou 
archivovány dle SSŘ - Spisový a skartační řád.  

Provozní řád byl zpracován na základě platných zákonů a vyhlášek Ministerstva 
životního prostředí ČR, a to dle: 

- zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,  

- vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů,  
- vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.  

 

19 Opatření pro ukončení provozu zařízení 
 
Zahájení trvalého provozu zařízení dotřiďovací linky se uskutečnilo v roce 2010 a 

předpokládaná životnost je 20 let tj do roku 2030. Životnost zařízení bude naplněna 
pravidelnými kontrolami, údržbou a opravami zařízení. Po ukončení životnosti zařízení budou 
veškeré využitelné součásti odvezeny k recyklaci, spalitelné součásti budou určeny 
k energetickému využití, další vzniklé odpady budou předány k využití nebo odstranění 
oprávněným osobám. 

 Nepředpokládá se žádný nutný monitoring území po případném ukončení provozu.  
 

20 Závěrečná ustanovení 
  
Tento provozní řád má charakter a závaznost vnitřní směrnice zařízení provozovaného 

společností SAKO Brno a.s. 
Se zněním této směrnice musí být v rámci školení prokazatelně seznámeny všechny 

osoby, které jsou zodpovědné za provoz dotřiďovací linky. 
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V případě provozních změn bude provedena úprava a doplnění provozního řádu, 
přičemž veškeré jeho změny mohou být provedeny se souhlasem provozovatele zařízení a 
příslušného orgánu státní správy. 

Provozovatel zařízení je povinen neprodleně informovat tyto pracovníky o změnách 
a doplňcích tohoto provozního řádu. 

Osoby odpovědné za provoz zařízení v souladu s požadavky tohoto provozního řádu 
a dalších bezpečnostních předpisů určí vedoucí provozu. 

 
Provozní řád dotřiďovací linky odpadů vstupuje v platnost dnem jeho schválení. 
 

21 Seznam příloh provozního řádu 
 

1. Výpis z obchodního rejstříku 
2. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku 
3. Zmocnění k jednání a podepisování za společnost pro Ing. Karla Jelínka 
4. Doklady o odborné způsobilosti odpadového hospodáře 
5. Situace dopravní obslužnosti DL  
6. Plán odborného vzdělávání pracovníků DL 
7. Ukázka vedení provozního deníku 
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22 Seznam zkratek  
 

Zkratka Název 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BVK Brněnské vodárny a kanalizace
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČSN Česká státní norma
dB Decibel 
DL Dotřiďovací linka 
EA Environmentální aspekt
EPS Elektronický požární systém
HZS Hasičský záchranný sbor
IČZ Identifikační číslo zařízení
IC ZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky
KHS JMK Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
KO Komunální odpad 
KÚ JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje
kWh Kilowatt hodina 
MMB Magistrát města Brna
MPa Megapascal  
MŽP Ministerstvo životního prostředí
OVÚP Odbor výstavby a územního plánování
OŽP MMB Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
PE Polyetylen 
PET Polyetylen tereftalát
PO Požární ochrana 
PS Provozní soubor 
RZ Registrační značka
Sb. Sbírka zákonů 
SKO Směsný komunální odpad
SO Stavební objekt 
SŘS Systém řízení společnosti
SSŘ Směrnice systému řízení
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
t/h Tun za hodinu 
t/den Tun za den 
t/rok Tun za rok 
TSO Technicko – správní oddělení
ÚMČ Úřad městské části
VOK Velkoobjemový kontejner
ZEVO Zařízení pro energetické využívání odpadů
ZPO Základní popis odpadu
ŽP Životní prostředí 
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