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   PROVOZNÍ   ŘÁD 
STŘEDISKO   RECYKLACE   LAZCE 

(Dočasný  sklad  odpadů) 

(STRUČNÝ VÝTAH) 
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Provozní řád tohoto zařízení byl odsouhlasen rozhodnutím Krajského úřadu 
Plzeňského kraje č.j.  
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A. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ZAŘÍZENÍ 
 
A.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1. Identifikace  zařízení 
 

Název zařízení: STŘEDISKO   RECYKLACE   LAZCE 
 
Stručná charakteristika účelu zařízení: 

DOČASNÝ PROVOZNĚ-MANIPULA ČNÍ SKLAD N ĚKTERÝCH DRUH Ů ODPADU 
 
A.1.2. Identifikace  vlastníka  a  provozovatele  zařízení 
 
Provozovatel  a  vlastník  zařízení :  LAZCE-GIS, spol. s r.o.  Horšovský  Týn 

                IČO: 49192761 DIČ:119-49192761 
                          Telefon: 379 422 392, 379 428 636 

Statutární zástupce provozovatele: Ing. Vladimír Hess, jednatel, 
   Nerudova 1124/7, PLzeň 

     Telefon: 377 235 589 
Vedoucí zařízení:                         Jan Urban, Blížejov 107 

  Telefon: 379 428 566 
Zástupce vedoucího zařízení:        Pavel Vondrovic, Milavče 94 

  Telefon 379 768 787 
Odpadový hospodář:                    RNDr.Karel Špaček, 
                                                         Zámělič 43, 345 22 Poběžovice 

  Telefon: 379 497 274 
 
Důležitá telefonní čísla: 
Lékařská pohotovostní služba  :    155 
Policie  :                                      158, 379 422 633 
Hasiči  :                                       150, 379 723 333 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, 

                         Klatovská 48, Plzeň, telefon: 377 236 975 
Městský úřad Horšovský Týn :      379 422 521-4 
Byt statutárního zástupce provozovatele (ing.V.Hess): 377 235 589 
Byt vedoucího dočasného skladu(J.Urban) : 379 428 566 
 
A.1.3.  Dohlížecí  a  kontrolní  orgány 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, 

Klatovská  48, Plzeň          telefon  377 236 975 
Krajský úřad - Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

telefon 377 195 111, 377 195 145 
Krajský úřad - Plzeňský kraj,  Škroupova 18, Plzeň 

           Odbor životního prostředí :       377 195 145 
Městský úřad Horšovský Týn :                 379 422 521 
 
Orgán schvalující tento provozní řád zařízení: 
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Tento provozní řád zařízení (dočasného skladu) byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, odbor ŽP, dne  …. 
 
A.1.4. Údaje  o  umístění  zařízení (dočasného  skladu  odpadů) 

Dočasný provozně-manipulační sklad některých druhů nebezpečného a objemného odpadu (dále 
v textu zpravidla jen „zařízení“) je umístěn v ocelové budově bývalé třídičky odpadů v areálu skládky 
Lazce, na katastrálním území Horšovský Týn, na pozemku katastrální číslo 1145/4, okolní zpevněné 
obslužné plochy  a zařízení (vodní nádrž) na pozemcích katastrálních čísel 1145/3, 1145/5, 1145/6, vše  
v prostoru bývalé vojenské střelnice. Specifikace původní kultury : ostatní plocha 

Pozemky, na kterých zařízení leží, jsou ve vlastnictví města Horšovský Týn. 
Provozovatel zařízení má s vlastníkem pozemků uzavřenu řádnou nájemní smlouvu ze dne 30.11.1993 

na dobu 35 let 
 

A.1.5.  Základní  parametry  zařízení 
Dočasný sklad je umístěn v kryté a uzamykatelné ocelové hale s celkovými rozměry 30 x 18 m, 

s betonovou podlahou, na části plochy (oddělené odtokovými zábranami) s nepropustnou úpravou 
(třívrstevný kyselinovzdorný nátěr) 

Plocha dočasného skladu: 18 x 18 m, nevyužívané části haly s částí původního technologického 
zařízení jsou odděleny zdí. 
    Kolem budovy jsou velké zpevněné manipulační plochy a v bezprostředním sousedství je sociálně-pro-
vozní budova (kancelář, šatny, sociální zařízení). 
   Součástí zařízení  (dočasného skladu odpadů)  je svozové vozidlo (resp. svozová vozidla), kterými je 
skladovaný odpad přivážen od původců odpadu a odvážen z dočasného skladu k dalšímu skladování, 
zpracování, skládkování nebo zneškodnění u jiných pověřených osob. Toto svozové vozidlo (vozidla) 
není samostatnou sběrnou a v přiměřeném rozsahu pro ně platí zásady stanovené tímto provozním řádem. 
 
A.1.6. Časové  omezení  platnosti  provozního  řádu : 

                                        Tento provozní řád nemá časově omezenu platnost. 

  
 
 
B.3.  ÚČEL ZAŘÍZENÍ 

B.3.1.  Dočasně  skladované  druhy  odpadu  
 
    V zařízení budou krátkodobě (tedy od shromáždění odpadu do jeho převozu do místa dalšího 
zpracování nebo zneškodnění) skladovány některé složky komunálního nebo průmyslového odpadu, 
které mají (nebo mohou mít) nebezpečné vlastnosti. 
S dlouhodobým nebo trvalým uložením některých druhů odpadů se v zařízení nepočítá !      
 
    Předpokládané skladované druhy nebezpečných odpadů : 
   
     08 01 11   Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
     08 01 17   Odpady z odstraňování barev a laků nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
13 02 08    Jiné motorové, převodové a mazací oleje  

   15 01 10    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné 
15 02 02    Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými látkami 
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 16 01 07   Olejové filtry 
 16 06 01   Olověné akumulátory 
 16 06 02   Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 
 16 06 04   Alkalické baterie 
 16 06 05   Jiné baterie a akumulátory 
 20 01 21   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
 20 01 23   Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky    
 20 01 26   Olej a tuk  
 20 01 27   Barvy, tiskařské barvy lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
 20 01 32   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 20 01 31 

    20 01 33   Baterie a akumulátory, zařazené pod č.16 06 01 
 
 
 
 
Předpokládané dočasně skladované ostatní druhy odpadu :  
 
   15 01 01   Papírtové a lepenkové obaly 
   15 01 02   Plastové obaly 
   15 01 06   Směsné obaly 
   16 01 03   Pneumatiky 
   20 01 01   Papír a lepenka 
   20 01 11   Textilní výrobky 
   20 01 35   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (především    
                    televize, rozhlasové přijímače, PC,  jejich monitory a ostatní přídavná zařízení) 
   
  
Předpokládané  ostatní druhy  odpadů, s nimiž může být v zařízení manipulováno (nebudou však 
skladovány, ale předávány např. na skládku, kompostárnu apod. 

     04 02 09   Odpad z kompozitních tkanin 
     04 02 02   Odpady ze zpracovaných textilních vláken 
     07 02 13   Plastový odpad 
     17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
     17 09 04   Smíšené stavební a demoliční odpady 
     20 02 01   Biologicky rozložitelný odpad 
     20 03 01   Směsný komunální odpad 
     20 03 02   Odpad z tržišť 
     20 03 07   Objemný odpad 
 
   
     Maximální množství těchto druhů odpadu není stanoveno. Předpokládá se množství do nosnosti 
(příp. objemu nákladní plochy) odvozových vozidel, které budou obstarávat přepravu na místo 
zpracování nebo zneškodnění, 
     Katalogová čísla odpovídají údajům vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů. 
Seznam druhů odpadů je součástí softwarového vybavení zařízení. 

   
B.3.2.  Sledování  a  dokladování  kvality  skladovaného  odpadu 
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   1. Dočasně skladované druhy odpadů (viz předchozí kapitola !)  jsou zpravidla jednoznačně vymezené 
druhy odpadu, u kterých původci nebo dopravci nejsou povinni (a většinou ani nemohou) deklarovat 
složení odpadu např. provedenými rozbory. Charakter odpadu je zpravidla jednoznačný již při vizuálním 
posouzení. 

 2. Provozovatel odpadu je povinen sledovat stav přijímaného, dočasně uloženého i expedovaného (na 
další využití, zneškodnění nebo uložení) odpadu, aby byly v maximální míře vyloučeny možnosti 
kontaminace životního prostředí a bezpečnost osob, které při manipulaci přicházejí s odpadem do styku. 
Jde zejména o sledování možných změn charakteru odpadu, poškození obalu apod. během dopravy a 
skladování, např. v důsledku mrazu, vysušení, zvlhnutí apod.). Při zjištění takových změn je nutné jejich 
bezprostřední posouzení a provedení opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení skladu, na životním 
prostředí nebo zdraví a bezpečnosti osob. 

 
 


