Údaje o předávající osobě a odpadu a ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“)
IČO:
Obchodní firma (název):
Jméno a příjemní osoby předávající odpad:
Pokud je předávající osobou provozovatel zařízení pak uvedeme

IČZ, ze kterého je odpad předáván:
Pokud je předávající osobou původce odpadu a odpad je předáván z provozovny pak uvedeme

IČP, název, adresa a IČZUJ provozovny:
Pokud je předávající osobou původce odpadu a odpad vznikl mimo provozovnu pak uvedeme

ORP podle místa vzniku odpadu:
Stručné oznámení činnosti, při které odpad vznikl:
Adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu:

ODPAD - zařazení dle vyhlášky č. 8/2021 (Katalog odpadů)
Název odpadu

Cihly

Katalogové číslo
Kategorie odpadu

1
dle Katalogu odpadu

U nebezpečného odpadu údaje o nebezpečných
vlastnostech a identifikační list NO (kopie)
V případě odpadu skupiny 19 původem ze
skupin 20 a 15 01 a 17 podle Katalogu odpadu
uvést údaj o tom, jaká hmotnost
z předávaného odpadu je původem z každé
z těchto skupin
Popis vzniku odpadu zahrnující popis vstupních materiálů:

Fyzikální vlastnosti odpadu:
skupenství –
barva
zápach
Údaje o složení odpadu:

7

0

1

0

2

0

Údaje o jednotlivých parametrech rozhodných pro možnost uložení odpadu na příslušnou skupinu skládek nebo využití
k zasypávání včetně protokolu o vzorkování a zkouškách odpadu, pokud z vyhlášky nevyplývá, že vzorkování a
zkoušení nemusí být prováděno:

Odůvodnění toho, proč s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchii odpadového hospodářství

Skupinu skládky, na kterou může být odpad uložen, nebo způsob, jakým může být odpad použit k zasypávání

V případě zamýšleného opakovaného dodávání odpadu vymezení kritických ukazatelů:

V případě odpadu předávaného na skládku dále uvést:
• údaje o mísitelnosti odpadu s jinými druhy
• popis provedeného způsobu úpravy před uložením na skládku (nebo proč není možné úpravu provést)
• v případě potřeby opatření, které je třeba na skládce učinit pro přijetí některých druhů (překryv odpadu s azbestem)

Kritické ukazatele se ověřují alespoň jednou ročně, v případě odpadů vzniklých soustřeďováním odpadů jednoho druhu od
více původců alespoň dvakrát ročně. Výhřevnost odpadů v sušině je kritický parametr, který se ověřuje s následující četností:
Roční produkce odpadu nebo výstupu 0-1000 t ……1x za rok
Roční produkce odpadu nebo výstupu 1001 a více ……4x za rok
Předpokládané množství odpadu v dodávce (t):
Předpokládaná množství a četnost dodávek odpadů shodných vlastností (t):
Předpokládané množství odpadů dodaného do zařízení za rok:

tun
tun
tun

Prohlášení předávající osoby :
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé, úplné a předávající osoba je odpovědná za všechny škody vzniklé
provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.
Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací:
Jméno, příjmení:
Telefon, e-mail:
Podpis:
Datum:
Původce odpadu:
Razítko a podpis

