PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE A VÝŘÍZENÍ
SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU NA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Objednávka na zpracování provozní dokumentace 1) k provozní nádrži pro skladování a výdej PHM.
(cena 16.000,- Kč + DPH za zpracování provozní dokumentace a za vyřízení schválení havarijního
plánu vodoprávním úřadem). Pokud je toto součástí kupní smlouvy, pak se objednávka nezasílá!!!
2. Vlastník a provozovatel provozní nádrže - název, sídlo, IČ, statutární zástupce + tel. kontakt.
3. Místo umístění provozní nádrže – adresa provozovny, katastrální území, číslo parcely, okres, kraj.
4. Kopie katastrální mapy (např. www.cuzk.cz ) se zakreslením předpokládaného umístění provozní
nádrže s orientací výdejního zařízení. např.:
nebo
5. Odpovědné osoby za provozní nádrž – jména, příjmení, pracovní zařazení, adresa bydliště, telefon
(mobilní i pevná linka) v pracovní době i mimopracovní dobu.
6. Plná moc pro zástupce spol. TRASO s.r.o. za účelem projednání schválení provozní nádrže.
7. Popis místa umístění provozní nádrže (stávající i budoucí stav) – např.: Umístění provozní nádrže bude
v místě stávající zpevněné (betonové, panelové, asfaltové, ….) nebo nezpevněné (zatravněné, štěrkové,
…) ploše na nové betonové základové desce (panelech, …). Příjezd k provozní nádrži bude po stávající
zpevněné (betonové, panelové, asfaltové, ….) nebo nezpevněné (zatravněné, štěrkové, …) ploše. Dále
popsat, je-li místo pro umístění zastřešené nebo ne, popřípadě je-li plocha nějakým způsobem zajištěna
(např. svedena do dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek nebo do podzemní bezodtokové
jímky, na okolní nezpevněné plochy, do obecní kanalizace z ČOV, do odvodňovacího žlabu
vyústěného do potoku, …)
8. Schématický zákres dešťové kanalizace areálu až po její výpusť do povrchových vod, popřípadě do
kanalizace pro veřejnou potřebu. Nebo zakreslit jiný způsob odtoku srážkových vod z místa instalace.
9. Typ a velikost provozní nádrže (např. NDN 8000 KOMFORT).
10. Souhlas vlastníka dotčeného pozemku, pokud je odlišný od vlastníka a provozovatele provozní nádrže.
V případě jakýchkoliv dotazů či upřesnění nás neváhejte kontaktovat.
Zpracoval:
Dne:

Radovan Bajer
01/2015

1. Součástí provozní dokumentace je plán opatření pro případy havárie, provozní řád, požární řád, požární poplachové směrnice.
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