ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE ODPADU
Identifikační údaje původce odpadu
Název/jméno:

Identifikační údaje dopravce (pokud se liší od původce)
Název/jméno:

Adresa, tel., mail:

Adresa:

IČ/IČZ/IČP:

IČ:

ÚDAJE O ODPADU
Místo vzniku odpadu, ORP/IČZÚJ:
Kategorie odpadu:
O - ostatní
Katalogové číslo a název druhu odpadu (zvolte jen jeden druh):

 01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene
 17 03 02 Asfaltové směsi
 17 01 01 Beton
 17 05 04 Zemina a kamení
 17 01 02 Cihla
 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku
 17 01 03 Tašky a keramika
 17 09 04 Směsné a stavební demoliční odpady
 17 01 07 Směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
Popis vzniku odpadu (technologie vzniku, vstupní suroviny, atd.):
Odpad vznikl při  stavební  demoliční  jiné………………………………………. činnosti.
Při vzniku byl separován od ostatních druhů odpadů. S ohledem na původ vzniku a předešlé využití
materiálu je vyloučeno, aby byl odpad znečištěn ropnými látkami nebo jinými látkami, které by odpad činily
nebezpečným.

Fyzikální a jiné vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach):
Zápach:
 neutrální  jiný ………... Barva:
Heterogenní inertní odpad určený k materiálovému využití nebo k využití ukládáním na
Konzistence:
povrchu terénu dle přílohy č.3 zákona č. 185/2001 Sb.

Protokol o odběru vzorku:
v příloze
Protokol o výsledcích zkoušek: v příloze
Předpokládané množství odpadu v dodávce/za rok (t):
Stanovení kritických ukazatelů:
Odpady musí být vyhodnoceny dle kritérií tabulek 10.1 a 10.2 nebo 10.4 přílohy č. 10 vyhlášky č.294/2005
Sb. Asfaltové směsi (17 03 02) lze přijmout na základě výsledků zkoušek, které prokáží, že spadají do
kategorií ZAS-T1 a ZAS-T2 dle tabulky č. 1 vyhlášky č. 130/2019 Sb. Postup dle provozního řádu zařízení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŮVODCE ODPADU
Původce odpadu prohlašuje, že
- odpad není kontaminován, znečištěn a neobsahuje příměsi komunálního a nebezpečného odpadu,
- v případě porušení legislativy nese plnou zodpovědnost,
- veškeré informace uvedené v základním popisu odpadu jsou úplné a pravdivé a je si vědom, že pokud se
prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel zařízení má právo na
případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za původce odpadu dne:

Jméno, příjmení, podpis, razítko

* původce odpadu vyplní bíle podbarvená políčka

Převzal:

