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1. VŠEOBECNĚ.

1.1 Technické podmínky jsou určeny pro organizování 
a provádění prací souvisejících s nakládáním s odpady, 
které vznikají při aplikaci technologií s použitím 
kationaktivních a anionaktivních asfaltových emulzí bez 
obsahu dehtu (dále jen "asfaltových emulzí"), pro stavby, 
opravy a údržbu vozovek pozemních komunikací nebo jiných 
dopravních ploch.

1.2 Technické podmínky se vztahují v potřebné míře rovněž 
na investorskou a projektovou činnost ve stadiu přípravných 
prací pro aplikaci technologií používajících asfaltové 
emulze.

1.3 Technické podmínky se nevztahují na stavební práce 
související s výstavbou a údržbou vozovek pozemních 
komunikací nebo jiných dopravních ploch, při kterých nejsou 
asfaltové emulze používány, a na přípravu asfaltových emul
zí výrobcem.

1.4 Technické podmínky se rovněž nevztahují na asfaltové 
emulze s obsahem pyrolýzních fluxantů, které mohou mít 
karcenogenní účinky.I v těchto případech je však nutno 
nakládat s odpady dle platných legislativních 
předpisů (zákona č. 125/1997 Sb.a předpisů souvisejících).

1.5 Technologie používající asfaltové emulze jsou obecně 
považovány za vhodné z hlediska životního prostředí. 
Správně navržené a vyrobené asfaltové emulze nemají obvykle 
nebezpečné vlastnosti. Proto je zpravidla nemají ani odpady 
vzniklé při realizaci technologií s asfaltovými emulzemi. 
Vzhledem k velkému množství různých přísad a složek, které 
se při výrobě asfaltových emulzí používají, by však mohla 
v určitých případech asfaltová emulze či odpad vzniklý při 
provádění technologií s asfaltovými emulzemi,mít některou z 
nebezpečných vlastností. Proto musí výrobci asfaltových 
emulzí v souladu s nařízením vlády č.178/1997 Sb.,o tech
nických požadavcích na stavební výrobky,příslušným způsobem 
doložit také vlastnosti výrobku z hlediska hygieny, ochrany 
zdraví a životního prostředí. Uživatelé asfaltových emulzí 
pak musí tyto informace zohlednit při provádění prací a 
nakládání s odpady tak, aby nedošlo k ohrožení nebo 
poškození zdraví a životního prostředí.

2. NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
2.1 Odpad je movitá věc, které se pro vlastníka stala 
nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, 
nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu1> .Dále se za odpad považuje okruh věcí uvedený v 
příloze č.l zákona 125/1997 Sb., o odpadech.

2.2 Ostatní odpad (0) je takový odpad, který prokazatelně 
nemá nebezpečné vlastnosti.

15Na př.: Zákon č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu, ve
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zněni pozdějších předpisu, zákon č.634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2;3 Nebezpečný odpad (N) je odpad, který má jednu nebo 
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona 
č.125/1997 Sb., o odpadech. Dle této přílohy jsou 
nebezpečnými vlastnostmi odpadů: výbušnost, hořlavost, 
oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, 
schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou 
jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní 
toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost a 
radioaktivita.

2.4 Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, 
výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, 
využívání a zneškodňování. Pro nakládání s nebezpečnými 
odpady platí stejné právní předpisy jako pro výrobky, 
chemické látky a přípravky se stejnými nebezpečnými 
vlastnostmi.

2.5 Úprava odpadů je změna jejich fyzikálních, chemických 
nebo biologických vlastností za účelem umožnění jejich 
přepravy, dopravy, využití nebo zneškodnění nebo za účelem 
snížení jejich objemu, případně snížení nebo odstranění 
jejich nebezpečných vlastností.

2.6 Původcem odpadu (dále jen "původce") je právnická 
osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské 
činnosti vzniká odpad.

2.7 Povinnosti původce jsou dle § 5 zákona č.125/1997 Sb., 
o odpadech:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v 
Katalogu odpadů,
b) ^odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k 
využití jiné právnické nebo fyzické osobě, a to 
buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby,
c) ^ nelze-li využít odpady podle písm.b), zajistit 
zneškodnění odpadů,
d) ^ kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle § 4 odst.3 
zák.125/1997 Sb. a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí,
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem 
č.125/1997 Sb. a vyhláškou MŽP č.338/1997 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů 
a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s 
odpady,
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i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem 

č.125/1997 Sb., .
j) nakládat s nebezpečnými odpady jen se souhlasem 
příslušného okresního úřadu, tento souhlas se nevyžaduje 
při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu. v .
2.8 Za zcela vyštěpenou asfaltovou emulzi se povazuje 
použitá asfaltová emulze dle schváleného technologického 
postupu, která již neobsahuje kapalnou fázi.

2.9 Za nevyštěpenou asfaltovou emulzi se považuje 
asfaltová emulze neobsahující tuhou fázi.

2.10 Za souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady^se 
považuje rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k nakládaní 
s nebezpečnými odpady vydané původci odpadů referátem 
životního prostředí okresního úřadu nebo odborem životního 
prostředí magistrátu. Vydané platné rozhodnutí (souhlas) 
platí pouze pro území daného okresu nebo statutárního 
města, na kterém je s nebezpečnými odpady nakládáno. 
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se vyžaduje 
i v případě skladování nebezpečných ^odpadu. Souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady se nevyžaduje k přepravě 
a dopravě nebezpečných odpadů.

2.11 Osvědčením o nebezpečných vlastnostech odpadů se 
rozumí osvědčení vydané pověřenou osobou v souladu s vyhl; 
MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastnosti 
odpadů.(Seznam pověřených^ osob je zveřejňován ve Věstníku 
MŽP ČR a ve Věstníku MZd ČR).

3. TECHNOLOGIE A VZNIKAJÍCÍ ODPADY.

3.1 Vznikající druhy odpadů jsou zejména závislé na^ 
použité technologii (na př.mikrokoberce, emulzni kalové 
zákryty, postřiky a nátěry, popř.jiné s použitím asfaltové 
emulze - studená recykláž a pod.) a^pracich souvisej ich s 
čištěním strojů a mechanismů, pracovních nástrojů a naradí.

3.1.1 Asfaltové emulze se stávají odpadem ve^smyslu těchto 
TP jestliže se z konstruce vozovky uvolní, nebo líným 
způsobem dostanou mimo konstrukci vozovky, do ktere byly 
určeny(na př.stékání asfaltové emulze z vozovky),nebo ktere 
nemohou být do konstrukce vozovky zabudovaný ^(na Pr•z 
důvodů znečištění a pod.)Informaci o^ způsobů^využiti nebo 
zneškodnění nespotřebovaných asfaltových emulzi^si vyzadaji 
odběratelé emulzí od výrobce asfaltových emulzi (ve smyslu 
§ 18 odst.3 Zákona č.125/1997 Sb. o odpadech).

3.1.2 Při použití odfrázovaného, nebo jinak získaného 
materiálu z konstrukce vozovek může v tomto materiálu být 
obsažen dehet z dřívější výstavby. Při ^použiti 
materiálu s asfaltovou emulzí, je třeba pn vzniku odpadu 
provést zařazení dle skutečných vlastností odpadu. Zaraženi 
odpadu dle vyhlášky MŽP č.337/1997 Sb.,na zaklade osvedčení 
od pověřené osoby dle vyhlášky MZP č. 339/1997 Sb.,zajisti
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objednatel prací již ve stadiu přípravy stavby.

3.2 Možné druhy odpadů (dle Katalogu ^odpadů), které mohou 
vzniknout při aplikaci technologií používajících asfaltové 

emulze:

kód odpadu název odpadu kategorie

17 05 01 zemina a kameny 
(bez obsahu dehtu)

0

nebo N*)*)17 05 01 zemina a kameny
(se zbytkovým obsahem dehtu -

0

z dřívější výstavby)
017 03 02 asfalt bez dehtu 

(včetně vyštěpené asf.emulze)
N17 03 01 asfalt s obsahem dehtu 

(z dřívější výstavby)
nebo O*)**N17 03 02 asfalt bez dehtu 

(nevyštěpené asfaltové emulze)

*) - kategorie se určí dle skutečných vlastností odpadu 
*) - osvědčení, podle kterého budou odpady zařazeny a ktere 

bude součástí dokumentace, zajistí objednatel^
**)- doklad o nebezpečných vlastnostech^ asfaltové emulze, 

resp.o jejich vyloučení dodá výrobce asfaltových 
emulzí na vyžádání objednatele nebo zhotovitele prací.

Pozn.: Výše uvedené odpady zahrnují i odpady odtěžené

z komunikací a ploch.

3.2.1 Možné druhy odpadů (dle Katalogu odpadů), které 
vznikají při odstraňování nevyštěpené asfaltové emulze pri 
havarijních situacích :

kód odpadu název odpadu kategorie

15 02 01 sorbenty, čistící tkaniny, ^ N příp. O )
filtrační materiály, ochranné 
tkaniny

*) - po získání osvědčení od pověřené osoby, že odpad nemá 

nebezpečné vlastnosti.

3.2.2 Možné vznikající druhy odpadů (dle^Katalogu odpadů) 
z prací souvisejících s čištěním strojů a mechanismu, 
pracovních nástrojů a nářadí (např. ocelových škrabek) bez 
použití organických rozpouštědel, motorové nafty a pod.:

kód odpadu název odpadu kategorie

17 04 05 železo a ocel 0
(znečištěné asfaltem bez obsahu dehtu
a jiných škodlivin)
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3.2.3 Možné vznikající druhy odpadů (dle Katalogu odpadů) z 
prací souvisejících s čištěním strojů a mechanismů, pracov
ních nástrojů a nářadí s použitím organických rozpouštědel, 
motorové nafty a pod.

kód odpadu název odpadu kategorie

15 02 01 sorbenty, čistící tkaniny, N
filtrační materiály, ochranné 
tkaniny

4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA STAVBÁCH KOMUNIKACÍ A PLOCH.

4.1 Nakládání s odpady z aplikace technologií 
používajících asfaltové emulze:

4.1.1 Nakládání s odpady kameniva.

Odpady kameniva lze zahrnout mezi odpady kategorie ostatní 
odpad nebo kategorie nebezpečný odpad.
0 zařazení odpadu rozhoduje původce odpadu dle vlastností 
odpadu. V případě pochybnosti, zda se jedná o^odpad, který 
má nebezpečné vlastnosti, je možné požádat pověřenou osobu 
o posouzení (zejména vyluhovatelnosti odpadu ve vztahu ke 
stanovení kategorie skládky, na kterou bude odpad 
skládkován), případně o posouzení odpadu pro účely dalšího 
využití.Bude-li předem při předání dokumentace zhotoviteli 
zřejmé, že na základě vydaného osvědčení se nachází v km od 
-do kontaminovaná zemina, lze tuto zeminu ihned po odtěžení 
odvézt na k tomu určenou skládku a uložit v souladu 
s provozním řádem této skládky. Osvědčení,resp. kopii 
osvědčení, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti vydané 
pověřenou osobou, zašle žadatel (původce) neprodleně České 
inspekci životního prostředí a místně příslušnému okresnímu 
úřadu, referátu životního prostředí (v Praze, Plzni, Ústí 
nad Labem, Ostravě a Brně odboru životního prostředí 
Magistrátu).

4.l.l.l Nakládání s odpady kameniva neznečištěnými 
škodlivinami.

Kód odpadu: 17 05 01

Název odpadu: zemina a kameny

Kategorie odpadu: 0

Nebezpečné vlastnosti odpadu: -

Charakteristika odpadu: zbytky ^neznečištěného kameniva
používaného k výstavbě nebo získaného z krajnice vozovek, 
případně kameniva s asfaltem (z vyštěpené asfaltové emulze)
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Shromažďování a zneškodňování odpadu: odpad lze
shromaždovat na volné ploše, v případě záměru odpad 
zneškodnit, zneškodňovat pouze v zařízeních k tomu 
určených, tzn. (povolených) skládkách k tomu urcenych. 
Kamenivo lze využít při další stavební činnosti.

Bezpečnost a hygiena práce: nevyžaduje zvláštní bezpečnost 
a hygienu práce

Doporučené osobní ochranné prostředky:

Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči : -
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

Ochrana životního prostředí: odpad není nebezpečný
životnímu prostředí.

Požární bezpečnost: odpad není nebezpečný

ADR: odpad není nebezpečnou věcí

4.1.1.2 Nakládání s odpady kameniva znečištěnými 
škodlivinami

Kód odpadu: 17 05 01

Název odpadu: zemina a kameny

Kategorie odpadu: N

Nebezpečné vlastnosti odpadu: ekotoxicita, následná
nebezpečnost

Charakteristika odpadu: odfrázovaný materiál z konstrukce 
vozovky se zbytkovým obsahem dehtu (z dřívější výstavby)^ a^ 
tento materiál ve směsi s asfaltovou emulzí, u něhož 
dochází, nebo může dojít k uvolňování (vyluhování) 
škodlivých látek v množství, které by mohlo ohrozit nebo 
poškodit životní prostředí.

Shromažďování a zneškodňování odpadu: v průběhu výstavby na 
nepropustné ploše zabezpečené proti ev. průsaků a úniku vod 
mimo tuto plochu, popř. do nepropustných uzavíratelných 
kontejnerů. Odpad musí být zabezpečen proti znehodnoceni, 
odcizení nebo jinému nežádoucímu uniku. Kontejnery je nutno 
označit identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu 
s vyhláškou MŽP č.338/1997 Sb. , přílohou č. ^
vyhlášce (příl.č.IV. TP). V prubehu prací nebo^nejpozději 
do skončení prací je nutno odpad odvézt ke zneškodnění do 
zařízení k tomu určených (na skládky, ktere mají povoleno 
tento druh odpadu skládkovat).

Bezpečnost a hygiena práce: při manipulaci s odpadem
nejíst, nepít, nekouřit.
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Doporučené osobní ochranné prostředky:

Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: -
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

Ochrana životního prostředí: zákaz ukládání odpadu mimo
místa k tomu určená, zamezit možnosti úniku případným 
výluhům odpadu do podzemních a povrchových vod

Požární bezpečnost: Odpad není nebezpečný

ADR: a) z hlediska ADR není nebezpečnou věcí (pokud se
jedná o kamenivo znečištěné dehtem z dřívější výstavby a ze 
kterého nejsou uvolňovány výluhy nebezpečné pro životní 
prostředí, tzn. zejména výluhy, které by mohly ohrozit nebo 
způsobit zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod)

b) z hlediska ADR může být nebezpečnou věcí (pokud se jedná 
o kamenivo znečištěné dehtem z dřívější výstavby a ze 
kterého mohou být uvolňovány výluhy nebezpečné pro životní 
prostředí, tzn. zejména výluhy, které by mohly ohrozit nebo 
způsobit zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod) - 
pak tř.9

4.1.2. Nakládání s odpady asfaltu

4.1.2.1. Nakládání s odpady asfaltu bez obsahu dehtu

Kód odpadu: 17 03 02

Název odpadu: asfalt bez dehtu

Kategorie odpadu: O

Nebezpečné vlastnosti odpadu: -

Charakteristika odpadu: stavební směs obsahující kamenivo,
asfalt, příp. odfrézované kamenivo 
a asfalt bez obsahu dehtu

Shromažďování a zneškodňování odpadu: na volných k tomu 
určených plochách.
Odpad je nutno odvézt nejpozději s ukončením stavebních 
prací k dalšímu využití, popř. přímo ke zneškodnění do 
zařízení k tomu určených (recyklační zařízení nebo 
skládka).
Odpad je možno využít v další stavební činnosti.

Bezpečnost a hygiena práce: použití osobních ochranných
prostředků, zákaz jídla a pití, zákaz kouření, dokonalé 
umytí rukou, ošetření regeneračním krémem

Doporučené osobní ochranné prostředky:
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Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: -
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

Ochrana životního prostředí : odpad není nebezpečný

Požární bezpečnost: Nevyžaduje zvláštní požární bezpečnost 
za normálních podmínek.

ADR: z hlediska ADR není nebezpečnou věcí (pokud by
nemohlo dojít k uvolňování výluhů škodlivých životnímu 
prostředí)

4.1.2.2. Nakládání s odpady asfaltu s obsahem dehtu 

Kód odpadu: 17 03 01

Název odpadu: asfalt s obsahem dehtu 

Kategorie odpadu: N

Nebezpečné vlastnosti odpadu: ekotoxicita, následná
nebezpečnost, ev.pozdní 
účinek

Charakteristika odpadu: stavební směs kameniva,
asfaltu a dehtu 
(z dřívější výstavby)

Shromažďování a zneškodňování odpadu: v průběhu výstavby na 
nepropustné ploše zabezpečené proti ev. průsaku a úniku vod 
mimo tuto plochu, popř. do nepropustných uzavíratelných 
kontejnerů. Odpad musí být zabezpečen proti znehodnocení, 
odcizení nebo jinému nežádoucímu úniku. Kontejnery je nutno 
označit identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 338/1997 Sb., přílohou č. 2 k této 
vyhlášce (příl.č.IV. TP). Odpad je nutno odvézt ke 
zneškodnění do zařízení k tomu určených (na skládky, které 
mají povoleno tento druh odpadu skládkovat) v průběhu 
výstavby nebo nejpozději do skončení prací. V odůvodněných 
případech je možné odpad recyklovat za předepsaných 
a schválených podmínek příslušnými orgány státní správy. Je 
vždy nutno postupovat tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
nebo zhoršení životního prostředí. Je třeba prokázat, že 
při využití nebude mít materiál (odpad k využití) negativní 
dopad na životní prostředí např. uvolňováním polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU),v množství nebezpečném pro 
životní prostředí.

Bezpečnost a hygiena práce: použití osobních ochranných 
prostředků, zákaz jídla a pití, zákaz kouření, dokonalé 
umytí rukou, ošetření regeneračním krémem.
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Doporučené osobní ochranné prostředky:
Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: -
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv
První pomoc: Při potřísnění použít vhodnou kosmetickou
pastu.

Ochrana životního prostředí: Odpady zneškodňovat pouze
v zařízeních k tomu určených. Při ohrožení vod zamezit 
dalšímu úniku, zamezit postupu havárie.

Požární bezpečnost: odpad není za normálních podmínek
hořlavý.

ADR: a) z hlediska ADR není nebezpečnou věcí (pokud se
jedná o asfalt s obsahem dehtu z dřívější výstavby a ze 
kterého nejsou uvolňovány výluhy nebezpečné pro životní 
prostředí, tzn. zejména výluhy, které by mohly ohrozit nebo 
způsobit zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod).

b) z hlediska ADR může být nebezpečnou věcí (pokud se jedná 
o asfalt s obsahem dehtu z dřívější výstavby a ze kterého 
mohou být uvolňovány výluhy nebezpečné pro životní 
prostředí, tzn. zejména výluhy, které by mohly ohrozit nebo 
způsobit zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod) 
- pak tř.9

4.1.3. Nakládání s odpady asfaltových emulzí

4.1.3.1 Nakládání s odpady asfaltových emulzí, které mají 
nebezpečné vlastnosti.

Kód odpadu: 17 03 02

Název odpadu: asfalt bez dehtu
(nevyštěpené asfaltové emulze)

Kategorie odpadu: N

Nebezpečné vlastnosti odpadu: ekotoxicita, následná
nebezpečnost, příp.žíravost

Charakteristika odpadu: jemně disperzní systém, v němž je
asfalt ve formě částic mikroskopické velikosti rozptýlen ve 
vodě. Kationaktivní asfaltová emulze obsahuje asfalt, vodu, 
cca do 1% kyseliny chlorovodíkové, ev. kyseliny fosforečné, 
octové, emulgátor a stabilizátor. Anionaktivní asfaltová 
emulze obsahuje asfalt, vodu, emulgátor, stabilizátor a 
látky alkalického (zásaditého) charakteru.

Shromažďování a zneškodňování odpadu: do nepropustných
uzavíratelných nádob postavených v záchytných nepropustných 
vanách. Odpad musí být zabezpečen proti znehodnocení, 
odcizení nebo jinému nežádoucímu úniku. Nádoby je nutno
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označit identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu 
s vyhláškou MŽP ČR č. 338/1997 Sb.ř přílohou č. 2 k této 
vyhlášce (příl.č.IV.TP). Odpad musí být předán ke 
zneškodnění pouze k tomu oprávněné osobě.
Odpad je možno využít v další stavební činnosti.

Bezpečnost a hygiena práce: použití osobních ochranných
prostředků, zákaz jídla a pití, zákaz kouření

Doporučené osobní ochranné prostředky:

Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: ochranné brýle
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

První pomoc: Při potřísnění opláchnout tekoucí čistou vodou 
a setřít čistým hadříkem a ošetřit kosmetickou vazelinou 
nebo olejem nebo jiným k tomu určeným prostředkem. Při 
zasažení očí vypláchnout značným množstvím pitné vody 
a vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí: Odpady zneškodňovat pouze v
zařízeních k tomu určených. Zamezit úniku do půdy, 
povrchových a podzemních vod. Při úniku do půdy zamezit 
dalšímu úniku, příslušné místo posypat nasákavým materiálem 
(písek, piliny, popř. Vapex), následně zamést a odstranit 
kontaminovanou zeminu. Při ohrožení spodních a povrchových 
vod (vč.vodotečí) zamezit dalšímu úniku, zamezit postupu 
havárie.

Požární bezpečnost: za normálních podmínek nevyžaduje
zvláštní požární bezpečnost.

ADR: z hlediska ADR není odpad nebezpečný

4.1.3.2 Nakládání s odpady asfaltových emulzí, které nemají 
nebezpečné vlastnosti.

Kód odpadu: 17 03 02

Název odpadu: asfalt bez dehtu
(nevyštěpené asfaltové emulze)

Kategorie odpadu: O

Nebezpečné vlastnosti odpadu: -

Charakteristika odpadu: jemně disperzní systém, v němž je
asfalt ve formě částic mikroskopické velikosti rozptýlen ve 
vodě. Kationaktivní asfaltová emulze obsahuje asfalt, vodu, 
a látky kyselého charakteru, emulgátor a stabilizátor. 
Anionaktivní asfaltová emulze obsahuje asfalt, vodu, 
emulgátor, stabilizátor a látky alkalického (zásaditého) 
charakteru. Složení asfaltové emulze a odpadu z ní 
zaručuje, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti.
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Shromažďování a zneškodňování odpadu: do nepropustných
nádob. Odpad musí být předán ke zneškodnění pouze k tomu 
oprávněné osobě.
Odpad je možno využít v další stavební činnosti.

Bezpečnost a hygiena práce: použití osobních ochranných
prostředků, zákaz jídla a pití, zákaz kouření

Doporučené osobní ochranné prostředky:

Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: ochranné brýle
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

První pomoc: Při potřísnění opláchnout tekoucí čistou vodou 
a setřít čistým hadříkem a ošetřit kosmetickou vazelinou 
nebo olejem nebo jiným k tomu určeným prostředkem. Při 
zasažení očí vypláchnout značným množstvím pitné vody 
a vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí: Odpady zneškodňovat pouze v
zařízeních k tomu určených. Zamezit úniku do půdy, 
povrchových a podzemních vod. Při úniku do půdy zamezit 
dalšímu úniku, příslušné místo posypat nasákavým materiálem 
(písek, piliny, popř. Vapex), následně zamést a odstranit 
kontaminovanou zeminu. Při ohrožení spodních a povrchových 
vod (vč.vodotečí) zamezit dalšímu úniku, zamezit postupu 
havárie.

Požární bezpečnost: za normálních podmínek nevyžaduje
zvláštní požární bezpečnost.

ADR: z hlediska ADR není odpad nebezpečný

4.2. Nakládání s použitými materiály pro zachycování 
nevyštěpených asfaltových emulzí.
(použité nasákavé materiály, z odstraňování 
nevyštěpených asfaltových emulzí v havarijních 
případech)

4.2.1 Nakládání s použitými materiály pro zachycování 
nevyštěpených asfaltových emulzí, které mají nebezpečné 
vlastnosti.

Kód odpadu: 15 02 01

Název odpadu: sorbenty, čistící tkaniny, filtrační 
materiály, ochranné tkaniny

Kategorie odpadu: N

Nebezpečné vlastnosti odpadu: ekotoxicita, následná
nebezpečnost, příp.žíravost
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Charakteristika odpadu: znečištěné dřevní piliny , (příp.
drevní moučka, Vapex, písek) nevyštěpenou asfaltovou emulzí 
nebo její kapalnou složkou

Shromažďování a zneškodňování odpadu: v nepropustných
uzavíratelných obalech nebo nádobách. Odpad musí být
zabezpečen proti znehodnocení, odcizení nebo jinému 
nežádoucímu úniku. Nádoby je nutno označit identifikačním 
listem nebezpečného odpadu v souladu s vyhláškou MŽP 
č.338/1997 Sb., přílohou č. 2 k této vyhlášce (příl.č.IV 
TP). Po naplnění nádob nutno odvézt do skladu nebezpečných 
odpadů, ke zneškodnění do zařízení k tomu určených 
(spaloven nebezpečného odpadu, které mají souhlas tento 
druh odpadu zneškodňovat).

Bezpečnost a hygiena práce: zákaz kouření, zákaz jídla
a pití, umýt ruce mýdlem a teplou vodou, ošetřit
regeneračním krémem, při zasažení pokožky omýt proudem 
vody, příp. zbytky asfaltové emulze setřít hadříkem
a ošetřit kosmetickou vazelínou

Doporučené osobní ochranné prostředky:

Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: ochranné brýle
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

Ochrana životního prostředí: zákaz spalování odpadu na
volném prostranství nebo ve spalovacích zařízeních, která 
nejsou pro spalování tohoto druhu odpadu určena, zákaz 
ukládání odpadu mimo určené obaly a nádoby

Požární bezpečnost: zákaz manipulace s otevřeným ohněm,
zákaz kouření (platí pro hořlavé materiály - např. piliny)

ADR: zhlediska ADR odpad není nebezpečný

4.2.2 Nakládání s použitými materiály pro zachycování 
nevyštěpených asfaltových emulzí, které nemají nebezpečné 
vlastnosti.

Kód odpadu: 15 02 01

Název odpadu: sorbenty, čistící tkaniny, filtrační 
materiály, ochranné tkaniny

Kategorie odpadu: O

Nebezpečné vlastnosti odpadu: -

Charakteristika odpadu: znečištěné dřevní piliny , (příp.
dřevní moučka, Vapex, písek) nevyštěpenou asfaltovou emulzí 
nebo její kapalnou složkou
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Shromažďování a zneškodňování odpadu: v obalech nebo
nádobách. Odpad nutno odvézt do skladu nebo ke zneškodnění 
do zařízení k tomu určených (spaloven odpadu, které mají 
souhlas tento druh odpadu zneškodňovat).

Bezpečnost a hygiena práce: zákaz kouření, zákaz jídla
a pití, umýt ruce mýdlem a teplou vodou, ošetřit 
regeneračním krémem, při zasažení pokožky omýt proudem 
vody, příp. zbytky asfaltové emulze setřít hadříkem 
a ošetřit kosmetickou vazelínou.

Doporučené osobní ochranné prostředky:

Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: ochranné brýle
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

Ochrana životního prostředí: zákaz spalování odpadu na
volném prostranství nebo ve spalovacích zařízeních, která 
nejsou pro spalování tohoto druhu odpadu určena, zákaz 
ukládání odpadu mimo určené obaly a nádoby

Požární bezpečnost: zákaz manipulace s otevřeným ohněm,
zákaz kouření (platí pro hořlavé materiály - např. piliny)

ADR: zhlediska ADR odpad není nebezpečný.

4.3 Nakládání s odpady vznikajícími při pracech 
souvisejících s čištěním strojů, pracovních nástrojů 
a nářadí.

4.3.1 Nakládání s odpady vznikajícími při pracech 
souvisejících s čištěním strojů a mechanismů, pracovních 
nástrojů a nářadí bez použití organických rozpouštědel, 
motorové nafty apod.

Název odpadu: železo a ocel
(např. ocelové pomůcky znečištěné 
asfaltem bez obsahu dehtu).

Kód odpadu: 17 04 05

Kategorie odpadu: 0

Nebezpečné vlastnosti odpadu: -

Charakteristika odpadu: odpadní ocelové pomůcky (škrabky 
a jiné odpadní pomůcky) znečištěné asfaltem, resp. 
vyštěpenými asfaltovými emulzemi bez obsahu dehtu.

Shromažďování a zneškodňování odpadu: shromažďovat např. do 
k tomu určených nádob a odvézt k odběratelům, kteří mají 
souhlas k odběru tohoto druhu odpadu (např.ke zneškodnění, 
sběru).
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Bezpečnost a hygiena práce: zákaz kouření, zákaz jídla
a pití, umýt ruce mýdlem a teplou vodou, ošetřit 
regeneračním krémem.

Doporučené osobní ochranné prostředky:

Dýchací cesty: -
Ruce: pracovní ochranné rukavice 
Oči: -
Ostatní: pracovní ochranný oděv a obuv

Ochrana životního prostředí:zákaz vypalování povlaků 
asfaltu.

Požární bezpečnost: za normálních podmínek nevyžaduje
zvláštní požární bezpečnost.

ADR: z hlediska ADR není nebezpečnou věcí

4.3.2 Nakládání s odpady vznikajícími při pracech 
souvisejících s čištěním strojů a mechanismů, pracovního 
nářadí s použitím organických rozpouštědel,motorové nafty 
a pod. :

Kód odpadu : 15 02 01

Název odpadu : sorbenty, čistící tkaniny filtrační
materiály, ochranné tkaniny

Kategorie odpadu : N

Nebezpečné vlastnosti odpadu: ekotoxicita, následná
nebezpečnost,příp. hořlavost

Charakteristika odpadu: znečištěné hadry asfaltem,
organickými rozpouštědly, naftou

Shromažďování a zneškodňování odpadu : v nepropustných
uzavíratelných nádobách. Odpad musí být zabezpečen proti 
znehodnocení, odcizení nebo jinému nežádoucímu úniku. 
Nádoby je nutno označit identifikačním číslem nebezpečného 
odpadu v souladu svyhláškou MŽP č.338/1997 Sb.,přílohou č.2 
k této vyhlášce (příl.č.IV. TP). Odpad nutno odvézt do 
skladu nebezpečných odpadů, ke zneškodnění do zařízení 
k tomu určených (spaloven nebezpečného odpadu, které mají 
povolení tento druh odpadu zneškodňovat).

Bezpečnost a hygiena práce : zákaz kouření, zákaz jídla
a pití, zákaz manipulace s otevřeným ohněm, umýt ruce 
mýdlem a teplou vodou, ošetřit regeneračním krémem.

Doporučené osobní ochranné prostředky :

Dýchací cesty : -
Ruce : ochranné pracovní rukavice
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Oči : ochranné brýle
Ostatní : ochranný pracovní oděv a obuv 

První pomoc : -

Ochrana životního prostředí : zákaz spalování odpadu na 
volném prostranství nebo ve spalovacích zařízeních , která 
nejsou pro spalování textilu kontaminovaného organickými 
škodlivinami určena, zákaz ukládání odpadu mimo určené 
obaly a nádoby.

Požární bezpečnost : zákaz manipulace s otevřeným ohněm,zá
kaz kouření.

ADR : ev tř. 4.2 nebo 9 - zařazení dle převažující 
škodliviny

4.4. Skladování nebezpečných odpadů.

Pokud nebudou nebezpečné odpady (kategorie N) průběžně 
odváženy do skladu nebezpečných odpadů nebo přímo k firmám 
oprávněným k odběru těchto odpadů, je nutno zabezpečit 
skladování nebezpečných odpadů při výstavbě vozovek 
pozemních komunikací a jiných dopravních ploch v souladu 
s požadavky na skladování nebezpečných odpadů dle § 4 
vyhlášky MZP ČR č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, např. použitím mobilního skladu nebezpečného 
odpadu, který je schválen pro tento účel.

5. ZAMEZENÍ ÚNIKU NEVYŠTĚPENÉ ASFALTOVÉ EMULZE
z povrchu vozovek pozemních komunikací a jiných 
dopravních ploch v havarijních případech.

V případě havárie, kdy dochází k ohrožení podzemních 
a povrchových vod (vč.vodotečí) je nutno zamezit šíření 
(splachu) do okolí budované vozovky pozemní komunikace nebo 
jiné dopravní plochy např. zřizováním ochranných hrázek 
z nasákavého materiálu (dřevních pilin, popř. písku nebo 
Vapexu) a po nasáknutí tento zamést a uložit do k tomu 
určených nepropustných uzavíratelných obalů nebo nádob.

Stejným způsobem je třeba zamezit úniku asfaltové emulze do 
uličních vpustí ve městech a obcích.

V případě havárie, kdy by mohlo dojít nebo^ kdy dojde 
k úniku emulze do vodoteče, případně k ohrožení zdroje 
pitné vody, je nutno okamžitě^ ohlásit ^havárii 
vodohospodářskému orgánu (ČIŽP, OkÚ referát životního 
prostředí), hasičům a České policii.

6. PŘEPRAVA A DOPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.

Přeprava a doprava nebezpečných odpadů, které jsou současně 
nebezpečnou věcí, se provádí v souladu s vyhláškou
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č.187/1994 Sb. a Sdělením MZV o přijetí změn a doplňků 
"Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách 
a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních 
prostředcích a přepravě" Evropské dohody o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě 
dne 30.září 1957,vyhlášené pod číslem 64/1987 Sb. Text 
Sdělení MZV je zveřejněn v částce č.57/1997 Sb.

Před zahájením přepravy nebezpečných odpadů po území ČR je 
nutno vyplnit Evidenční list pro přepravu nebezpečných 
odpadů po území ČR (v sedmi vyhotoveních),který je přílohou 
č.10 vyhlášky MŽP ČR č.338/1997 Sb.,o podrobnostech 
nakládání s odpady.

V případě přepravy nebezpečných odpadů v množství 
podléhajícím předpisům ADR je nutno vyplnit i Nákladní^list 
pro přepravu nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů po 
území ČR silničními motorovými vozidly (dle vyhl.187/1994 
Sb.). Nákladní list vyplňuje dopravce na základě údajů 
poskytnutých přepravcem (odesílatelem) odpadu. Nákladní 
list je uveden v příloze č. VII. TP.

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 
a pokyny pro jeho vyplnění jsou uvedeny v příloze č.V.TP.

Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů po území 
ČR musí být vybavena každá dopravní jednotka přepravující 
nebezpečné odpady.

Každá dopravní jednotka musí být rovněž vybavena pokyny pro 
případ havárie.

7. EVIDENCE ODPADŮ A HLÁŠENÍ O ROČNÍ PRODUKCI ODPADŮ A 
NAKLÁDÁNÍ S NIMI.

7.1. Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů 
v rozsahu stanoveném zákonem č.125/1997 Sb., o odpadech a 
vyhláškou MŽP ČR č.338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, přílohy č. 8 k této vyhlášce. Původce vede 
průběžnou evidenci odpadů, do které uvede tyto údaje:

a) název původce a jeho IČO
b) název provozovny
c) úplnou adresu provozovny
d) osobu oprávněnou jednat jménem původce
e) pořadové číslo záznamu
f) kód a kategorii odpadu dle Katalogu odpadů, v případě 

změny kategorie odpadu se uvede číslo rozhodnutí a 
název nebo jméno pověřené osoby

g) datum každého vzniku, příjmu nebo předání odpadu 
(při průběžném vzniku odpadu se vede zápis ix týdně)

h) množství vzniklého nebo přijatého odpadu 
(při průběžném vzniku týdenní produkce)

i) způsob naložení s odpadem (možno použít kódy z 
Hlášení o produkci odpadů za rok)
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j) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo 
zneškodnění

k) IČO každé oprávněné osoby, které byl odpad předán k 
dalšímu využití nebo zneškodnění (neuvádí se dopravce)

7.2 Původce, který produkuje nebezpečné odpady podle §3 
odst.3 zákona č.125/1997 Sb., nebo produkuje více než 50 kg 
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více jak 50 tun 
ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinen zasílat Ix 
ročně vždy k 15.2. následujícího roku hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému 
okresnímu úřadu, ve statutárních městech magistrátu. 
Hlášení odesílá na formuláři Hlášení o^produkci a nakládání 
s odpady (příloha č.9 A k vyhlášce MŽP ČR č.338/1997 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady), místně příslušnému 
referátu životního prostředí okresního úřadu nebo odboru 
životního prostředí magistrátu (Plzeň, Ostrava, Ústí n.L., 
Brno). Hlášení o roční produkci odpadů a nakládání s odpady 
se zasílá za každou samostatnou provozovnu zvlášř a za 
každý druh odpadu. Hlášení se zasílá na územně příslušný 
okresní úřad dle umístění jednotlivých provozoven. Okresní 
úřad může po vzájemné dohodě přijmout hlášení na technickém 
nosiči dat.

Evidence odpadů uchovávají původci odpadů po dobu minimálně 
5 let.

Formulář pro Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 
je uveden v příloze č.VI.TP.

7.3 Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatelé 
nebezpečných odpadů povinni zaslat příslušnému okresnímu 
úřadu (příp. magistrátu) podle místa nakládky vyplněný 
evidenční list přepravovaných nebezpečných odpadů po území 
ČR. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede 
při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními 
dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Odesílatel odpadu je povinen:
a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný 

evidenční list,
b) zaslat evidenční list místně příslušnému okresnímu úřadu 

podle místa zahájení přepravy do deseti dnů od jejího 
zahájení,

c) informovat příslušný okresní úřad podle místa zahájení
přepravy a Českou inspekci životního prostředí
v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od 
příjemce potvrzený evidenční list o převzetí 
nebezpečného odpadu.

8. SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY.

8.1. Nakládat s nebezpečnými odpady ^(odpady kategorie N) 
lze jen se souhlasem místně příslušného okresního úřadu,
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v Praze, Plzni, Ústí n.L., Ostravě a Brně se souhlasem 
příslušného magistrátu. Pokud původce nakládá s 
nebezpečnými odpady na území několika okresů nebo 
statutárních měst, musí požádat o souhlas k nakládání s 
nebezpečnými odpady na každém okrese, příp. v každém 
statutárním městě, kde s nebezpečnými odpady nakládá.

8.2. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými 
odpady se zasílá na formuláři, který je uveden v příloze 
č.l vyhlášky MŽP č.338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady (viz příloha č.III.TP).

9. HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ.

9.1. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů provádí 
právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená společně 
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem 
zdravotnictví. Hodnocení, resp. osvědčení o nebezpečných 
vlastnostech odpadů (dále jen "osvědčení") vydává pověřená 
osoba na základě žádosti původce nebo oprávněné osoby 
(osoby provádějící sběr, výkup, zneškodňování odpadů)
Popis nebezpečných vlastností odpadů jsou uvedeny v příloze 
č. 1 k vyhlášce č. MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů.

9.2. Žádost o vydání osvědčení obsahuje:

a) název, sídlo a IČO žadatele
b) druh a kód posuzovaného odpadu dle Katalogu odpadů
c) popis vzniku (původu) odpadu (určení provozu, 

zařízení, technologie či postupu, při němž odpad 
vznikl, suroviny, které byly použity)

d) charakteristiku odpadu a specifikaci obsahu 
nebezpečných látek, které se v odpadu vyskytují 
nebo jejichž výskyt lze vzhledem k jeho původu za 
určitých podmínek předpokládat, včetně vlastností

e) množství produkovaného odpadu za časovou jednotku.

9.3. Pokud nejsou podklady pro hodnocení nebezpečných 
vlastností dostačující, může pověřená osoba na žadateli 
požadovat předložení dalších podkladů dle § 3, odst.3, 
vyhl. MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů.

10. PŘÍLOHY.

I. Přepravní řád (pro přepravu nebezpečných odpadů)
11. Havarijní plán (pro přepravu nebezpečných odpadů)
III. Formulář "Žádost o udělení souhlasu k nakládání 

s nebezpečnými odpady"
IV. Formulář "Identifikační list nebezpečného odpadu"
V. Formulář "Evidenční list pro přepravu nebezpečných

odpadů po území ČR" a způsob vyplňování
VI. Formulář "Hlášení o produkci a nakládání s odpady za 

rok ...." a pokyny pro j eho vyplnění
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VII. Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí a 
nebezpečných odpadů po území ČR silničními motorovými 
vozidly.

Pozn.: Přílohy V. a VII. lze zakoupit v prodejnách SEVT a.s.

DODATEK

Související normy a předpisy:

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č.338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady

Vyhláška MŽP č.337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog
odpadů a stanoví další seznamy odpadů {Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP č.339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.

Vyhláška MŽP ČR č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše 
finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a 
asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího 
vytváření a užití.

Vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti 
povrchových a podzemních vod

Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě

Vyhláška MD č.187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o 
silniční dopravě

Sdělení MZV o přijetí změn a ^ doplňků Přílohy 
A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech"
a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích 
a přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30.září 
1957,vyhlášené pod číslem 64/1987 Sb. , zveřejněné v částce 

č.57/1997 Sb.

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

Zákon ČNR č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu

Nařízení vlády ČR č. 178/1997^ Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky

ČSN 73 61 29 Postřiky a nátěry

ČSN 73 61 30 Emulzní kalové vrstvy
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PŘEPRAVNÍ ŘÁD.
Příloha I

Přeprava odpadů kategorie N se řídí zejména vyhl.187/1994 
Sb. a Sdělením MZV uveřejněným v částce č.57/1997 Sb. 
(ADR). Dále se řídí vyhláškou MŽP č.338/1997 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady a souvisejícími předpisy 
v životním prostředí a dopravě.

Součástí přepravního řádu pro přepravu nebezpečných 
odpadů jsou Nákladní listy pro přepravu nebezpečných věcí 
na území ČR a identifikační listy nebezpečných odpadů (dle 
vyhl. MŽP č. 338/1997 Sb.), popř. výsledky rozborů 
přepravovaných nebezpečných odpadů.

Podmínky pro přepravu odpadů:

1. Během přepravy nesmí dojít k samovolnému úniku odpadů
( v případě nehody je nutno postupovat dle havarijního 
plánu).

2. Nádoby s odpady musí být na ložné ploše vozidla 
zajištěny proti samovolnému pohybu a proti možnosti 
porušení nárazem.

3. Odpady jsou přepravovány v následujících obalech:

- pevné odpady - v PE pytlích, v uzavíratelných nádobách

- kapalné odpady - v nepropustných uzavřených barelech,
nebo jiných uzavřených nepropustných 
nádobách

- kašovité odpady - v nepropustných uzavřených barelech
(sudech, kontejnerech)

Použité obaly musí odpovídat požadavkům dle předpisů
ADR.

4. Při přepravě různých druhů odpadů musí být obaly 
(nádoby) těchto druhů odpadů označeny.

5. Do styku s nákladem nesmí přijít nepovolaná osoba.

6. Při nakládce, vykládce, jiné manipulaci s nebezpečnými 
odpady nelze jíst, pít, kouřit, manipulovat s otevřeným 
ohněm.

7. Pracovníci, kteří manipulují s nebezpečným odpadem, musí 
používat předepsané ochranné pomůcky a prostředky.

8. Vozidlo musí být vybaveno prostředky pro zabezpečení 
opatření v případě nehody podle havarijního plánu 
(náhradní obaly, sorpční materiál, PE fólie apod.). 
Prostředky jsou specifické pro každý druh nebezpečného 
odpadu.
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9. Přepravní řád je platný po schválené dopravní trase, 
která je součástí přílohy pokynů pro dopravce.

Základní povinnosti přepravce:

- odpovídá za správné uložení odpadů do přepravních obalů, 
za těsnost uzávěrů a nepbrušennost obalů

- odpovídá za vybavení řidiče doklady (dodací list, 
identifikační list nebezpečného odpadu, evidenční list 
přepravovaných nebezpečných odpadů - nákladní list apod.)

- je povinen seznámit řidiče s charakteristickými
vlastnostmi přepravovaných odpadů

- odpovídá za stanovení trasy pro přepravu odpadů ke 
zneškodňovateli

Základní povinnosti dopravce:

- odpovídá za správné a bezpečné uložení odpadů na ložné 
ploše dopravního prostředku

- odpovídá za dodržení stanovené trasy přepravy

- provádí předání přepravovaného odpadu zneškodňovateli - 
příjemci odpadu

- v případě havárie postupuje dle havarijního plánu a 
neprodlenně uvědomí o vzniklé situaci přepravce odpadu
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HAVARIJNÍ PLÁN.

V případě havarijní situace při manipulaci s odpady
kategorie N nebo s nevyštěpenou asfaltovou emulzí,(dále jen
odpad), nehody či jiné události, při které dojde k uvolnění
odpadů, je nutné provést následující opatření:

I. Okamžitá opatření na místě havárie.

- zabránit dalšímu úniku odpadu z obalu
- sanace odpadu bude probíhat způsobem odpovídajícím
konkrétnímu druhu odpadu dle pokynů uvedených 
v identifikačním listu nebezpečného odpadu

- vysypaný nebo vylitý odpad zajistit proti vniknutí do 
vodních zdrojů, půdy, dešfové a splaškové kanalizace (při 
dešti přikrýt plastovou fólií, PE plachtou, podle terén
ních podmínek vykopat kolem vysypaného nebo vylitého 
odpadu rýhu)

- zajistit místo havárie tak, aby s odpadem nepřišla do 
styku nepovolaná osoba

- ohlásit neprodlenně vzniklou situaci pracovníkovi
odpovědnému za nakládání s nebezpečnými odpady původce 
odpadu, místně příslušnému referátu životního prostředí 
okresního úřadu, popř. odboru životního prostředí 
magistrátu

Příloha II.

II. Následná opatření na místě havárie.

- neprodlenně sesbírat uniklý odpad a asanovat zasažený 
terén

- odpad společně s dalším zasaženým materiálem uložit do 
náhradních neporušených obalů (kovové uzavíratelné 
nádoby, PE pytle) způsobem odpovídajícím druhu N odpadu

- provést odběr vzorků kontaminované zeminy, v případě 
úniku závadných látek do vodních zdrojů provést odběr 
vzorků vod

- dle pokynů odborných pracovníků ^přepravovaný náklad 
vrátit zpět do sídla původce odpadu nebo pokračovat po 
schválené trase na místo určení

- vypracovat záznam o události, který obsahuje:
a) podrobný popis místa (místo, obec, okres)
b) čas, kdy byl únik zpozorován
c) jméno a příjmení osoby, která únik zpozorovala
d) druh a množství uniklé látky (odpadu)
e) příčiny vzniku havárie
f) popis a rozsah způsobené škody
g) záznam o prvním zásahu
h) záznam o odběru vzorků pro laboratorní rozbory
i) rozhodnutí o následných opatřeních
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Příloha III

Strana 6930 Sbírka zákonů č. 338 / 1997 Částka 112

Příloha č. 1

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY

Název, sídlo nebo místo nebo bydliště, 
identifikační číslo žadatele

Jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat 
jménem žadatele

Doklady o odborné způsobilosti na základě zvláštních předpisů

Seznam odpadů, se kterými bude nakládáno, jejich množství a způsob nakládání s nimi

Popis technického zařízení, ve kterém bude nakládáno s nebezpečnými odpady (včetně 
technologického postupu a popisu umístěni tohoto zařízení)
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Příloha IV

Částka 112 Sbírka zákonů č. 338 / 1997 Strana 6931

Příloha č. 2
IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů):

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):

3. Kód podle ADRS) nebo COTIF* * 9)

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:

Firma (název:)

Ulice:

Místo a PSČ:

IČO:

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby: 

Telefon/Fax:

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:

6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu9’:

7.1 Technická opatření:

7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:

- dýchací orgány:

- oči:

- ruce:

- ostatní části těla:

7.3 Protipožární vybavení:

Sl Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění zákona č. 38/1995 Sb. Evropská dohoda o mezinárodni
silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987.
9) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. Příloha I. k vyhlášce mirustra zahraničnich věci č. 8/1985 Sb., o Úmluvě 

o mezinárodni železniční přepravě (COTIF).
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8. Opatření pri nehodách, haváriích a požárech:

8.1 Lokalizace:

8.2 První pomoc:

8.3 Další pokyny:

8.4 Telefonické spojení:

Hasiči: .................. ISO
Zdravotní služba: .155 
Policie:...................158

9. Ostatní důležité údaje:

9.1 Toxikologické údaje:

9.2 Ekologické údaje:

9.3 Další údaje:

10. Za správnost údajů uvedených v Identifikačním listu odpovídá: 

Firma (název):

Ulice:

Místo:

PSČ:

IČO:

Osoba oprávněná jednat jménem firmy:

Telefon/Fax:

Datum vyhotovení: Podpis a razítko:
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Příloha V

Částka 112 Sbírka zákonů č. 338 / 1997 Strana 6973

Příloha č. 10
Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

I Číslo dokladu I

1. Odesilatel: 6. Dopravce 1:

Firma (název): Firma (název):

Ulice: Ulice:

Místo a PSC: Místo a PSC.

Telefon / Fax: Telefon / Fax:

ICO: DIC: ICO: DIČ:

2. Příjemce: Kód druhu dopravy *):

Firma (název): SPZ taž. vozu:

Ulice: Užit. tím. taž vozu (t):

Místo a PSC: SPZ návésu:

Telefon / Fax: Užit. hm. návésu (t):

ICO- DIC: SPZ přívěsu:

3. Místo nakládky: Užit. hm. přívěsu (t):

Firma (název): Cislo želez, vagónu:

Ulice: Číslo vodní, letecké zásilky:

Místo a PSC: 7. Dopravce —):

Telefon / Fax: Firma (název):

ICO: DIC: Ulice:

4. Místo vykládky: Místo a PSC:

Firma (název); Telefon / Fax:

Ulice: IČO DIČ:

Místo a PSC: Kód druhu dopravy ■):

Telefon / Fax: SPZ taž. vozu:

ICO: DIC: Užit. hm. taž. vozu (t):

5. Připojené doklady: SPZ návěsu:

Pokyny pro přip. nehody: Užit hm. návěsu (t):

Další doklady: SPZ přívěsu:

Užit. hm. přívěsu (t):

Cislo želez, vagónu:

Cislo vodní, letecké zásilky:

Pol. Název nebezpečného oópaóu dle Katalogu 
odpadů

Kód odpadu dle 
Katalogu odp.

Třída
nebezp.

Číslice

Písmeno
UN

číslo
Druh obalu
Počet ks

Brutto (t) Množství 
odpadu (t))

Objem
(m1)

8. 9. 10. "*) 11. 12 13. 14. 15. 16. "*) 17.

18. Náklad předán dopravci: 19. Náklad předán příjemci: 20. Náklad přijat:

one.........199 ..........hodin dne.........199............ hodin dne......... 199............ hodin

Odesilatel. Dopravce: Příjemce:

Razítko a podpis. Razítko a podpis: Razítko a podpis:

21. Poznámky:

*) 1 • silniční. 2 - železniční. 3 * voOni. 4 - letecká. 5 - kombinovaná
’*) vyplňuje se jen pň více dopravcích při překládce nákladu 
'"*) vyplňuje se, jen je-li naklad klasifikován jako odpad
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Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

za rok.........

Příloha č. 9A

Evidenční číslo 
(Vyplní okresní úřad)

List č. 

Počet listů

Původce nebo oprávněná osoba Samostatná provozovna

Firma (název): Název provozovny:

Ulice: Ulice:

Místo: Místo:

PSČ' PSČ:

IČO: J Číslo provozovny : 1
Kód okresu; Kód okresu:

Kód ZÜJ : Osoba oprávněná jednat jménem firmy::

Produkce odpadů firmy celkem : Telefon. FAX:

Datum vyhotoveni dokladu: Produkce odpadů provozovny celkem:

Razítko a podpis: Místo nakládáni s odpadem

Název obce (2ÚJ):

Kód ZÚJ:

Pořad.

číslo

Kód druhu odpadu 

dle Katalogu odp.

Název druhu odpadu dle 

Katalogu odpadů

Kateg.

odpadu

Množství odpadu (t) Způsob nakládáni s odpadem Pozn.

celkem z toho
dle slouoce 7

Kód způsobu
nakládáni

ICO, název, 
sídlo nebo místo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

—

................. -......... ...........................................-............

.......

..................... -............—
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Príloha č. 9A 

Pokračování

List č. j"

Počet listú p

I ICO I I I I I I I I I Cislci Ptov°Z°vny I I I T

Pořad

číslo

Kód druhu odpadu 

dle Katalogu odp.

Název druhu odpadu die 

Katalogu odpadů

Kateg.

odpadu

Množství odpadu (t) Způsob nakládán] s odpadem Pozn.

celkem z toho
dle sloupce 7

Kód způsobu
nakládání

ICO, název, 
sídlo nebo místo

1 2 3 4 5 6 7 8 S

........... <
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Příloha c. 9A

1. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 9A

Firma ínázev) - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku 
nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.

IČO - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČO méně než osmimístné, doplní se 
zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se firma nachází, podle podle číselníku okresů ČR.

Čislo samostatné provozovny - vyplňuje se v případě, je-li zavedeno uvnitř podniku.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

Kód okresu samostatné provozovny - uvádí se kód okresu, na jehož území se provozovna firmy nachází, 
podle číselníku okresů ČR.

Misto nakládání s odpadem - je určeno názvem a kódem obce, kde odpad vzniká neboje s nim nakládáno.

Kód ZÚJ - ie kód obce, tj. místa vzniku nebo nakládání s odpadem. Uvádí se podle jednotného číselníku obci 
ČR.

Ve sloupci 1 se uvádí pořadové čislo druhu odpadu.

Ve sloupci 2 se uvádí kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 se uvádí název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název).

Ve sloupci 4 se uvádí kategorie odpadu podle Katalogu odpadů. V případě změny kategorie odpadu se uvede 
ve sloupci 9 pořadové číslo poznámky a pod tímto číslem se uvede v přiloženém komentáři číslo osvědčeni 
a jméno pověřené osoby, která o změně kategorie odpadu rozhodla.

Ve sloupci 5 se uvádí celkové množství jednoho druhu odpadu (v tunách, na čtyň desetinná místa) 
vyprodukovaného původcem, v případě převzetí odpadu se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu 
převzaté od jednoho původce.

Ve sloupci 6 se uvádí množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání (dle sloupce 7) 
a to pro každý způsob na zvláštní řádek a samostatně pro odpady vyprodukované a odpady převzaté od 
jiného původce.

Ve sloupci 7 se uvádí jednotlivé způsoby nakládáni s odpady kódy dle tabulky č. 1 a to každý způsob 
nakládání na zvláštní řádek. K těmto kódům se vztahuji příslušná množství odpadů uvedená ve sloupci 6.

Ve sloupci 8 se uvádí IČO a obchodní název každého příjemce odpadu v případech předání odpadu jiné 
oprávněné osobě za účelem dalšího využití nebo zneškodněni, tzn. neuvádí se dopravce. V případě převzetí 
odpadu se uvede IČO a obchodní název každého původce, od kterého byl odpad převzat. V případě předání 
nebo převzetí od soukromé osoby se uvede příjmení osoby a v případě dovozu nebo vývozu odpadu se uvede 
název státu dovozu, vývozu. IČO a název se tedy vyplňují u kódů X50, 200 a 260.

Ve sloupci 9 se uvádí poznámky k nakládáni s jednotlivými odpady ve formě pořadových čísel. Text poznámek 
je připojen v přiloženém komentáři, který je součástí výkazu.

Kódování způsobů nakládáni s odpady

Způsob nakládání s odpady se označuje třímístným číselným kódem, přičemž první číslice označuje původ 
odpadu, další dvě číslice znamenají kód způsobu nakládáni s odpadem.

1 = pro vlastni odpad
2 = pro odpad převzatý od jiné firmy
3 = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku 
to znamená že :

1XY = vlastní odpad s nimž bylo naloženo způsobem XY 
2XY = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem XY
3XY = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku / skladu /, se kterým bylo naloženo způsobem XY
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Příloha č. 9A

TABULKA č. 1

Způsob nakládání s odpadem kód

produkce odpadu 100

úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy X10
- třídění XII

- recyklace, získávání složek X12

- regenerace / kyselin, zásad, rozpouštědel apod. / X13

- solidifikace, vitrifikace, bitumenizace X14
- chemická úprava XI5

úprava a/nebo využití biologickými metodami X20
- kompostováni X21
- biologická dekontaminace X22
- anaerobní rozklad X23

zneškodněni X30
- spalováni X31
- spalování a termické zneškodnění s využitím tepla X32
- skládkování X33
- ukládáni do podzemních prostor X34

skladováni X40
předáni jiné oprávněné osobě / kromě přepravce, dopravce / X50
převzetí (shromažďování, sběr, výkup) od jiné oprávněné osoby - bez úpravy 
předání jiné oprávněné osobě

260

využití jako druhotná surovina X70

dovoz odpadu 280
vývoz odpadu X90
převzetí odpadu od jiné oprávněné osoby 200
množství odpadu skladovaného k 31. 12. 300

2. V případě většího počtu vykazovaných odpadů lze pokračovat na dalších stránkách, kde se v horní části 
každé stránky uvede pouze IČO firmy, číslo provozovny, za kterou je hlášeni podáváno, a pořadové číslo 
stránky.

3. Součásti tohoto výkazu musí být komentář k objasněni poznámek ve sloupci 9.
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Příloha VII

1. ODESÍLATEL: J 6. DOPRAVCE 1

Firma (název): Firma (název):

Ulice: Ulice:

Místo a PSČ: Místo a PSČ:

Telefon: Fax: Telefon: Fax:

IČO: DIČ: IČO DIČ.

2. PŘÍJEMCE: SPZ taž. vozu:

Firma (název): Užit hm. taž. vozu (t):

Ulice: SPZ návěsu:

Místo a PSČ: Užit. hm. návěsu (t):

Telefon: Fax: SPZ přívěsu:

IČO: DIČ: Užit hm. přívěsu (t):

3. MÍSTO NAKLÁDKY: 7. DOPRAVCE ’*): I

Firma (název): Firma (název):

Ulice: Ulice:

Místo a PSČ: Místo a PSČ:

Telefon: Fax: Telefon: Fax.

IČO: DIČ: IČO DIČ

4. MÍSTO VYKLÁDKY: SPZ taž. vozu:

Firma (název): Užit. hm. taž. vozu (t):

Ulice: SPZ návěsu:

Místo a PSČ: Užit hm. návěsu (t): ______
Telefon: Fax: SPZ přívěsu:

IČO: DIČ: Užit. hm. přívěsu (t):

5. PŘIPOJENÉ DOKLADY:

Pokvnv oro příp. nehody: Odesílatel prohlašuje, že nebezpečné věci a nebezpečné

Další doklady: odpady je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle

dohody ADR a jejich stav, úprava, obal a bezpečnostní

'

značky odpovídají této dohodě.

Pol. Název nebezpečné věci nebo odpadu Kód odpadu dle Třída Číslice UN Druh obalu Brutto Hmotnost Objem

dle Katalogu odpadů Katalogu odp. nebezp. Písmeno číslo Počet ks tun nákladu (t) m3

8. 9. 10.') n. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

i

!
;

]
j
I

1
i

!

:

i

18. Náklad předán dopravci: 19. Náklad předán příjemci: 20. Náklad přijal:

dne 199 hod dne 199 hod dne 199 hod

Odesílatel: Dopravce: Příjemce:

Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis

21. Poznámky

■) vyplňuje se pxxlle katalogu vyhl.č. 337/1997 Sb.
*') vyplňuje se jen při více dopravcích při překládce nákladu
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Způsob vyplňování Nákladního listu

Odesílatel: vyplní v Nákladním listu položky 1 až 5, 8 až 18 s průpisem do všech pěti listů 

Dopravce: vyplní v Nákladním listu položky 6 příp. 7.

Při přijmutí nákladu dopravcem, potvrdí odesílatel předání nákladu v položce 19.

Při předávce nákladu dopravcem, potvrdí dopravce doručení nákladu v položce 20.

Po přijmutí nákladu příjemcem, potvrdí příjemce převzetí nákladu v položce 21.

Rozdělovník:

1. stránka (originál):

1. kopie:

2. kopie:

3. kopie:

4. kopie:

ponechá si příjemce

tuto kopii potvrzenou dopravcem a příjemcem obdrží zpět odesílatel

ponechá si příjemce

ponechá si případný 2. dopravce

ponechá si 1. dopravce
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