
ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
dle zákona č. 185/2001 Sb. a 294/2005 Sb. v platném znění

Dodavatel (vlastník) odpadu Původce odpadu
Název nebo jméno a příjmení: Název nebo jméno a příjmení:

Název: Název:
Adresa: Adresa:

IČ/RČ: IČ/RČ:

Celý název  a adresa provozovny, kde odad vznikl

ODPAD (podle katalogu odpadů)

Název odpadu

Katalogové číslo
dle  vyhlášky  č.  381/2001  Sb.  v  platném
znění

Kategorie odpadu O N O/N odpad řazený podle katalogu odpadů

(neplatící škrtněte)

Předpokládané množství odpadu v
dodávce:

Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností: Předpokládané množství odpadu
dodaného do zařízení za rok:

tun x za po tunách tun

Specifikace odpadu původcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu
Informace o technologii vzniku (proces výroby a
jeho změny)

Informace o surovinách do procesu vzniku

Fyzikální nebo jiné vlastnosti odpadu
(konzistence, barva, zápach atd.)

Kritické ukazatele ( klíčové pro možnost přijetí do
zařízení) Nejsou stanoveny

Pokud jsou stanoveny, pravidelnost a četnost ověřování:
x za rok tyto:

Nebezpečné vlastnosti odpadu
(vhodné zakroužkujte)

Nejsou H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

Podíl biologocky rozl. odpadu 0% <10% <20% <30% <40% Jiný: %

Vyluhovatelnost odpadu: Vodný výluh z tohoto odpadu nepřekročil výluhovou třídu číslo

I IIa IIb IIIdle vyhlášky č. 294/2005 Sb.v platném znění

Obsah TOC v sušině odpadu nepřekračuje povolený limit
uvedený v příloze č. 4 k vyhlášce 294/2005 Sb. Pro skupinu

(podskupinu) skládky uvedenou v tomto odstavci.

Skupina (podkupina) skládky na kterou může být odpad vzhledem ke
svým vlastnostem vyluhovatelnosti a složení uložen.

S-NO S-001 S-002 S-003
Dle vyhlášky č. 294/2005 sb.v platném znění ( dále jen vyhlášky), je nutné mít u veškerých kalů, popílků a jiných podobných odpadů rozbor vyluhovatelnosti odpadů a následná určení třídy
vyluhovatelnosti podle vyhlášky , přílohy č. 2, tabulky č. 2.1.
Upozornění:
- podle vyhlášky, § 4, odst.2 smí odběr vzorku provést pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu. O tomto vypracuje protokol o odběru. Naše společnost může odběr provádět.
- samotný rozbor musí provést akreditovaná laboratoř podle vyhlášky, § 4, odst. 1.
- rozbor nesmí být podle vyhlášky, přílohy č.1, odst. 2,písmene h) starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu.
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Popis odborného úsudku, kterým byla vyhodnocena přijatelnost odpadu na danou skládku v případě nevypracování základního popisu na základě
výsledků zkoušek.

Omezení a nezbytná opatření po přijetí odpadu na skládku a případná omezení mísitelnosti odpadu s jinými druhy odpadu:

Nejsou
stanovena

Jsou stanovena tato:
(možno uvést např.: nutnost překrytí,
případné pokračování v poznámce)

Čestné prohlášení původce odpadu
nebo dodavatele (vlastníka) odpadu na skládku v případě absence potvrzení původce odpadu

1 Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění

2 Odpad byl upraven ve smyslu §4 pismene k) zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění jedním ze způsobů dle přílohy č. 6 vyhlášky č.
294/2005 Sb. v platném znění, nebo jiným způsobem a vyhovuje ustanovení §4 odastavce 5 vyhlášky vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném
znění

3 Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadů jsou úplné a pravdivé. V případě, že dojde ke změně surovin a
technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijetí do
zařízení provozovatele, bude základní popis odpadu při každé takové změně ze strany původce nebo dodavatele neprodleně
akturalizován a bude tato změna neprodleně písemně oznámena provozovateli.

4 Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadů byly získány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a
prováděcích právních předpisů.

5 Původce odpadů odpovídá za úplnost a pravdivost údajů o odpadu uvedeném v základním popisu odpadu a je odpovědný za všechny
škody (včetně finančních) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací o vlastnostech, složení
a deklarace odpadů v základním popise odpadů. V případě absence potvrzení základního popisu odpadu ze strany původce přechází tato
odpovědnost na dodavatele odpadu.

Údaje o odpovědné osobě za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadů

Jméno a přijmení:
Bydlistě:
Telefon: e-mail:

Podpis

Původce odpadu Dodavatel odpadu (vlastník) Provozovatel zařízení 
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis

Datum předání / převzetí základního popisu odpadu provozovatelem zařízení:

Poznámky, další informace o odpadu, přílohy, poznámky provozovatele zařízení
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