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Národní předmluva

Citované normy

EN 1501-1 zavedena v ČSN EN 1501 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí



zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím
zařízením vzadu

prEN 1501-2 nezavedena

EN 12574-1 zavedena v ČSN EN 12574-1 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpady - Část 1:
Kontejnery s objemem od 1 700 l do 5 000 l s hladkým nebo s klenutým víkem pro čepové,
dvoučepové nebo kapsové zdvihací zařízení - Rozměry a konstrukce

EN 12574-2 zavedena v ČSN EN 12574-2 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpady - Část 2: Požadavky
na provedení a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, Praha, IČO 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil
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Stacionární kontejnery na odpady - Část 3: Bezpečnostní
a zdravotní požadavky
Stacionary waste containers - Part 3: Safety and helth reguirements
 
Conteneurs fixed à déchets - Partie 3: Exigences
ďhygiène et de sécurité

Stationäre Abfallsammelbehälter - Teil 3:
Sicherheits-
und Gesundheistanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-12-22.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny
podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní
normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v
Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.



CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref.
č. EN 12574-1:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 183 „Odpadové hospodářství“, jejíž
sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 2002 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou v
rozporu musí být zrušeny nejpozději do srpna 2002.

Tato evropská norma je jednou částí řady norem EN 12574 „Stacionární kontejnery na odpad“,
zahrnující následující části:

–      Část 1 - Kontejnery s objemem od 1 700 l do 5 000 l s hladkým nebo s klenutým víkem pro
čepové, dvoučepové nebo kapsové zdvihací zařízení - Rozměry a konstrukce;

–      Část 2 - Požadavky na provedení a zkušební metody;

–      Část 3 - Bezpečnostní a zdravotní požadavky.

Pro lepší porozumění nejsou požadavky rozděleny do oddělených bezpečnostních, ergonomických a
zdravotních částí, ale jsou děleny do kapitol, které pojednávají o konstrukčních prvcích.

Přílohy A a B jsou informativní.



V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou
normu: Belgie, Česká republika, Dánsko,Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a
©výcarsko.
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1 Předmět normy

Tato část evropské normy specifikuje základní bezpečnostní a zdravotní požadavky na stacionární
kontejnery na odpady (v textu rovněž nazývané kontejnery); nezahrnuje speciální kontejnery na
nebezpečný odpad.

-- Vynechaný text --


