Provozní řád. příloha č. 9
ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Původce odpadu
(sídlo dle obchodního rejstříku)
název:
adresa:

IČO:
(pokud je)
Název odpadu:
Katalogové číslo

Místo vzniku odpadu
(provozovna)
adresa:

Předpokládané množství odpadu
Kategorie odpadu

Číslo zákazníka:
Dodavatel odpadu
(oprávněná osoba)
název:
adresa:

O

IČO:
Četnost dodávek
t/dodávka
N
O/N

/rok
t/rok
N/O

Popis vzniku odpadu

Vyluhovatelnost
Lze hodnotit
dle přílohy č.2,3,4 vyhlášky 294/2005 Sb.
třída I
třída IIa
třída IIb
třída III
ztráta
žíháním
TOC
Další ukazatele
tab.4.1přílohy 4 vyhlášky 294/2005 Sb.
Určení skupiny skládky dle výluhu
S-IO
S-OO1
S-OO2
S-OO3
S-NO
Seznam „N“ vlastností odpadu
Nejsou
Výpis „N“ vlastností H1 – H 14
dle přílohy č.2 zákona 185/2001 Sb.
Jsou
lze mísit s běžnými odpady
Mísitelnost odpadů
lze mísit za splnění následujících opatření
dle přílohy č.3 vyhl. 294/2005 Sb.
nelze mísit s těmi odpady

Fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.)

Základní popis vyhotoven na základě zkoušek
nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek
a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních
surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)
b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku
(samostatná příloha tohoto popisu)

Kritické ukazatele
Způsob úpravy
dle § 4 odst.5 a přílohy č.6
vyhlášky 294/2005 Sb.

Bez úpravy

Úprava TKO
Vytřídění „N“
složek

D8
Biologická
úprava

D9
Fyzik.chem.
úprava

D 13
Třídění
odpadů

D 14
Jiná
úprava

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby)
Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst.3 zákona 185/2001 Sb.
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin podle přílohy č.5 vyhlášky 294/2005 Sb.
Odpad neodpovídá svými vlastnostmi požadavkům ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.
Původce (oprávněná osoba) odpadu prohlašuje, že si je vědom své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si
vědom, že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo
na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu
Jméno, příjmení
Bydliště
telefon
fax
email
datum, podpis, razítko
Za skládku Lověšice převzal
podpis
Příjmení
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Odborný úsudek
Ukazatelé - mísitelnost, úprava odpadů - byly hodnoceny v rámci popisu odpadu.
Ukazatel

ANO / NE Poznámka

Sektor skládky (vyluhovatelnost)
S - OO3
na základě známých skutečností
S - NO
Odpad obsahuje sádru
Odpad obsahuje azbest
Odpad je popílek ze spalovny nebezpečných
odpadů
Odpad je stabilizovaný bioodpad (výstup ze
zařízení pro biologické zpracování bioodpadů
3.skupiny podle přílohy č.6 vyhlášky 341/2008
Sb.
Odpad je stabilizovaný bioodpad – výstup ze
zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu
odpadů
Další informace k odpadu:

Podpis:

