ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

IČP/IČZ

Vypracovaný podle přílohy č. 2 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a
přílohy č.1 Vyhlášky č. 294/2005 Sb.,o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu. Tento základní popis je zpracováván pro jednorázovou nebo první z řady dodávek odpadů v jednom
kalendářním roce a váže se vždy na jednu konkrétní stavbu.
PŮVODCE ODPADU

Název a adresa stavby, kde odpad vznikl:

NÁZEV
NÁZEV
ADRESA

SÍDLO

IČO
Katalogové číslo odpadu

IČO

1

7

0

3

0

2

asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301

Kategorie odpadu
O
x
Protokol o odběru vzorku odpadu – příloha č. 1

N
ANO

NE

x

Protokol o výsledcích zkoušek – příloha č. 2

ANO

NE

x

Lze odebrat reprezentativní vzorek

ANO

NE

x

Popis vzniku odpadu

Technologie vzniku odpadu

Fyzikální vlastnosti odpadu

Název druhu odpadu:

Předpokládané množství odpadu v dodávce/četnost
dodávek shodných vlastností/množství odpadu za rok:

Odpad vznikl při bouracích pracech a jedná se o původní materiál. Tento odpad nepřišel do styku s
nebezpečnými látkami.
Odpad vznikl bouráním běžnou stavební technikou a postupem. Při vlastních bouracích pracích nedochází
ke znečišťování odpadu nebezpečnými látkami.
Jedná se o stavební odpad kusovité konzistence černé barvy bez zápachu.

Čestné prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce nebo oprávněné osoby, tj. osoby OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ÚPLNOST, SPRÁVNOST
za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné osobě)
A PRAVDIVOST INFORMACÍ
1.Prohlašuji, že odpad nemá žádné nebezpečné vlastnosti, hodnoty limitních koncentrací
Jméno a
nepřekračují limitní hodnoty uvedené v příloze č. 10 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. a hodnoty třídy příjmení
vyluhovatelnosti I určené pro skládky S-inertní dané Vyhláškou č. 294/2005 Sb.
2.Prohlašuji, že v případě, že při další dodávce odpadu dojde ke změnám v údajích,
uvedených v předchozím „Základním popisu odpadu“, budu tyto změny deklarovat novým
Základním popisem odpadu. V opačném případě se má za to, že platí Základní popisu odpadu
původní v plném rozsahu.
3.Prohlašuji, že stavební odpady z výše uvedené stavby nejsou odpadem nebezpečným a že
všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé.
4. Prohlašuji v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. , o odpadech , že odpad má výhřevnost
menší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu (stanoveno úsudkem).

Bydliště
Telefon
E-mail
Datum

Razítko,podpis
Pokyny k vyplnění:
- kategorie odpadů - vyplňte Ano resp. Ne
- u políček, kde je umožněn výběr z možností ano resp. ne vyplňte X za platný údaj
Všechny políčka, podbarvená šedě, je NUTNÉ vyplnit.

