
ZPO pro zařízení:

Ktg. O

Oxidující Hořlavost Dráždivé Toxicita Aku. toxicita Karcinogenní Žíravé Infekční

barva

       ANO

ANO NE

jaké:

NE ANO
NE ANO

Čestně prohlašuji že:
► všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné,
► tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO),
► s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.,
► hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady  určené k zasypávání a nejedná se o odpad nebezpečný

Adresa:

Tel.: E-mail:

odpady dle § 36 odst. 5 NZOO         Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg Protokol č.:

► v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO 
původní v plném rozsahu.

Datum: Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování: Podpis:

Úprava odpadu 
před přijetím

tříděním materiálů v místě vzniku 

Bioodpady přijímané na skládku:         Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny Protokol č.:

Předpokládané množství za rok/t: 0 Četnost dodávek za rok: 0 Hmotnost jednotlivých dodávek [t]: 0

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku): nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady

odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu ANO NE
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.

Cihly, kusy cihel, betonů, keramic. výrobků, tašešk malty z demolic a rekonstrukcí staveb.Z odpadu byly vytříděny 
nebezpečné složky a složky dále využitelné. Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen nesourodou směsí, je 

prakticky nemožné odebrat repr. vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku. 

Způsob použití odpadu k zasypávání Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat

Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg

U IIa je DOC vyšší NE Splňuje limity pro využití zasypáváním       ANO     NE Protokol č.:

Kritické ukazatele ANO NE
Splňuje výluhovou třídu NE    ANO

ne
Hodnocení dle rozboru ANO NE Protokol č.: Protokol o odběru vzorku č.:

Násl.  nebezp.

Popis vzniku odpadu (popis vstupních 
materiálů a údaje o složení odpadu) odpad vzniká ze stavební činnosti

Fyzikální vlastnosti skupenství pevné šedá zápach bez zápachu jiné

N vlastnosti HP12 HP13 HP14 HP15
Výbušné Teratogenní Mutagenní Uvolnění plynu Senzibilující Ekotoxický

HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11HP1 HP2 HP3 HP4 HP5

Katalogové číslo 170107 Název odpadu Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

adresa sídla

IČO

Údaje o předávající osobě/původci: Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl
název společnosti

ZPO pro zařízení: IČP/IČZ provozovny odkud 
odpad předáván

   Základní popis odpadu (ZPO)                                 Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)            
čestné prohlášení, že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek

IIbI IIa III vč.ztráty žíháním≤10% ,nebo TOC

odpad upraven - jak:

odpad neupraven - důvod?

existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro přijem na skládkunehrozí nežádoucí reakce

mobil. sběr recyklace jiné:

odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP Jiná opatření po přijetí odpadu:
Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zasypávání

Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD

S-OO1 S-OO3 S-NO



ZPO pro zařízení:

Ktg. O

Oxidující Hořlavost Dráždivé Toxicita Aku. toxicita Karcinogenní Žíravé Infekční

barva

       ANO

ANO NE

jaké:

NE ANO
NE ANO

Čestně prohlašuji že:
► všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné,
► tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO),
► s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.,
► hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty PAU  stanovené pro znovuzískané asfaltové směsi vyhl. 130/2019 Sb.

Adresa:

Tel.: E-mail:

odpady dle § 36 odst. 5 NZOO         Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg Protokol č.:

► v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO 
původní v plném rozsahu.

Datum: Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování: Podpis:

Úprava odpadu 
před přijetím

tříděním materiálů v místě vzniku 

Bioodpady přijímané na skládku:         Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny Protokol č.:

Předpokládané množství za rok/t: 0 Četnost dodávek za rok: 0 Hmotnost jednotlivých dodávek [t]: 0

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku): nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady

odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu ANO NE
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.

Jedná se o pevný demoliční odpad vznikající při demolici a opravách živičných komunikací, neobsahující dehet ani 
jiné NL. 

Způsob použití odpadu k zasypávání Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat

Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg

U IIa je DOC vyšší NE Splňuje limity pro využití zasypáváním       ANO     NE Protokol č.:

Kritické ukazatele ANO NE
Splňuje výluhovou třídu NE    ANO

ne
Hodnocení dle rozboru ANO NE Protokol č.: Protokol o odběru vzorku č.:

Násl.  nebezp.

Popis vzniku odpadu (popis vstupních 
materiálů a údaje o složení odpadu) odpad vzniká ze stavební činnosti

Fyzikální vlastnosti skupenství pevné černé zápach bez zápachu jiné

N vlastnosti HP12 HP13 HP14 HP15
Výbušné Teratogenní Mutagenní Uvolnění plynu Senzibilující Ekotoxický

HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11HP1 HP2 HP3 HP4 HP5

Katalogové číslo 170302 Název odpadu Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

adresa sídla

IČO

Údaje o předávající osobě/původci: Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl
název společnosti

ZPO pro zařízení: IČP/IČZ provozovny odkud 
odpad předáván

   Základní popis odpadu (ZPO)                                 Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)            
čestné prohlášení, že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek

IIbI IIa III vč.ztráty žíháním≤10% ,nebo TOC

odpad upraven - jak:

odpad neupraven - důvod?

existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro přijem na skládkunehrozí nežádoucí reakce

mobil. sběr recyklace jiné:

odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP Jiná opatření po přijetí odpadu:
Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zasypávání

Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD

S-OO1 S-OO3 S-NO



ZPO pro zařízení:

Ktg. O

Oxidující Hořlavost Dráždivé Toxicita Aku. toxicita Karcinogenní Žíravé Infekční

barva

       ANO

ANO NE

jaké:

NE ANO
NE ANO

Čestně prohlašuji že:
► všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné,
► tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO),
► s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.,
► hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady  určené k zasypávání a nejedná se o odpad nebezpečný

Adresa:

Tel.: E-mail:

odpady dle § 36 odst. 5 NZOO         Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg Protokol č.:

► v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO 
původní v plném rozsahu.

Datum: Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování: Podpis:

Úprava odpadu 
před přijetím

tříděním materiálů v místě vzniku 

Bioodpady přijímané na skládku:         Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny Protokol č.:

Předpokládané množství za rok/t: 0 Četnost dodávek za rok: 0 Hmotnost jednotlivých dodávek [t]: 0

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku): nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady

odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu ANO NE
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.

Jedná se o stavební práce, zejména výkop zeminy a kamení nebo výkop základů.Neobsahuje nebezpečné látky . 

Způsob použití odpadu k zasypávání Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat

Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg

U IIa je DOC vyšší NE Splňuje limity pro využití zasypáváním       ANO     NE Protokol č.:

Kritické ukazatele ANO NE
Splňuje výluhovou třídu NE    ANO

ne
Hodnocení dle rozboru ANO NE Protokol č.: Protokol o odběru vzorku č.:

Násl.  nebezp.

Popis vzniku odpadu (popis vstupních 
materiálů a údaje o složení odpadu) odpad vzniká ze stavební činnosti

Fyzikální vlastnosti skupenství sypká hnědá zápach bez zápachu jiné

N vlastnosti HP12 HP13 HP14 HP15
Výbušné Teratogenní Mutagenní Uvolnění plynu Senzibilující Ekotoxický

HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11HP1 HP2 HP3 HP4 HP5

Katalogové číslo 170504 Název odpadu ZEMINA A KAMENÍ

adresa sídla

IČO

Údaje o předávající osobě/původci: Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl
název společnosti

ZPO pro zařízení: IČP/IČZ provozovny odkud 
odpad předáván

   Základní popis odpadu (ZPO)                                 Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)            
čestné prohlášení, že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek

IIbI IIa III vč.ztráty žíháním≤10% ,nebo TOC

odpad upraven - jak:

odpad neupraven - důvod?

existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro přijem na skládkunehrozí nežádoucí reakce

mobil. sběr
recyklace jiné:

odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP Jiná opatření po přijetí odpadu:
Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zasypávání

Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD

S-OO1 S-OO3 S-NO



ZPO pro zařízení:

Ktg. O

Oxidující Hořlavost Dráždivé Toxicita Aku. toxicita Karcinogenní Žíravé Infekční

barva

       ANO

ANO NE

jaké:

NE ANO
NE ANO

Čestně prohlašuji že:
► všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné,
► tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO),
► s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.,
► hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady  určené k zasypávání a nejedná se o odpad nebezpečný

Adresa:

Tel.: E-mail:

odpady dle § 36 odst. 5 NZOO         Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg Protokol č.:

► v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO 
původní v plném rozsahu.

Datum: Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování: Podpis:

Úprava odpadu 
před přijetím

tříděním materiálů v místě vzniku 

Bioodpady přijímané na skládku:         Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny Protokol č.:

Předpokládané množství za rok/t: 0 Četnost dodávek za rok: 0 Hmotnost jednotlivých dodávek [t]: 0

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku): nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady

odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu ANO NE
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.

Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb.Z odpadu byly vytíděny 
nebezpečné složky a složky dále využitelné. Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen nesourodou směsí, je 

prakticky nemožné odebrat repr. vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku. 

Způsob použití odpadu k zasypávání Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat

Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg

U IIa je DOC vyšší NE Splňuje limity pro využití zasypáváním       ANO     NE Protokol č.:

Kritické ukazatele ANO NE
Splňuje výluhovou třídu NE    ANO

ne
Hodnocení dle rozboru ANO NE Protokol č.: Protokol o odběru vzorku č.:

Násl.  nebezp.

Popis vzniku odpadu (popis vstupních 
materiálů a údaje o složení odpadu) odpad vzniká ze stavební činnosti

Fyzikální vlastnosti skupenství pevné červená zápach bez zápachu jiné

N vlastnosti HP12 HP13 HP14 HP15
Výbušné Teratogenní Mutagenní Uvolnění plynu Senzibilující Ekotoxický

HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11HP1 HP2 HP3 HP4 HP5

Katalogové číslo 170102 Název odpadu CIHLY

adresa sídla

IČO

Údaje o předávající osobě/původci: Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl
název společnosti

ZPO pro zařízení: IČP/IČZ provozovny odkud 
odpad předáván

   Základní popis odpadu (ZPO)                                 Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)            
čestné prohlášení, že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek

IIbI IIa III vč.ztráty žíháním≤10% ,nebo TOC

odpad upraven - jak:

odpad neupraven - důvod?

existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro přijem na skládkunehrozí nežádoucí reakce

mobil. sběr recyklace jiné:

odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP Jiná opatření po přijetí odpadu:
Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zasypávání
Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD

S-OO1 S-OO3 S-NO



ZPO pro zařízení:

Ktg. O

Oxidující Hořlavost Dráždivé Toxicita Aku. toxicita Karcinogenní Žíravé Infekční

barva

       ANO

ANO NE

jaké:

NE ANO
NE ANO

Čestně prohlašuji že:
► všechny informace uvedené v ZPO resp. ZZPO jsou pravdivé a úplné,
► tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek (platí pro ZZPO),
► s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.,
► hodnoty limitních koncentrací nepřekračují limitní hodnoty pro odpady  určené k zasypávání a nejedná se o odpad nebezpečný

Adresa:

Tel.: E-mail:

   Základní popis odpadu (ZPO)                                 Zjednodušený zákl. popis odpadu (ZZPO)            
čestné prohlášení, že odpad odpovídá ZPO dodanému při první z řady dodávek

Údaje o předávající osobě/původci: Název a adresa stavby/provozovny, kde odpad vznikl
název společnosti

ZPO pro zařízení: IČP/IČZ provozovny odkud 
odpad předáván

IČO

adresa sídla

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5

Katalogové číslo 170101 Název odpadu Beton

Teratogenní Mutagenní Uvolnění plynu Senzibilující Ekotoxický
HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11

ne
Hodnocení dle rozboru ANO NE Protokol č.: Protokol o odběru vzorku č.:

Násl.  nebezp.

Popis vzniku odpadu (popis vstupních 
materiálů a údaje o složení odpadu) odpad vzniká ze stavební činnosti

Fyzikální vlastnosti skupenství pevné šedá zápach bez zápachu jiné

N vlastnosti HP12 HP13 HP14 HP15
Výbušné

Kritické ukazatele ANO NE
Splňuje výluhovou třídu NE    ANO

Způsob použití odpadu k zasypávání Skupina skládky, na kterou bude odpad přijat

Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg

U IIa je DOC vyšší NE Splňuje limity pro využití zasypáváním       ANO     NE Protokol č.:

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (pouze pro skládku): nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady

odpad je hodnocen dle odborného úsudku (OÚ)** včetně popis vst. materiálů a údajů o složení odpadu ANO NE
**Nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo je možné odpad hodnotit OÚ dle technologie vzniku nebo dle vyhlášky č.273/2021 Sb.

Jedná se o kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovů 
(např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném. Nelze odebrat reprezentativní vzorek. 

Úprava odpadu 
před přijetím

tříděním materiálů v místě vzniku 

Bioodpady přijímané na skládku:         Parametr AT4 nepřekračuje 10 mg O2/g sušiny Protokol č.:

Předpokládané množství za rok/t: 0 Četnost dodávek za rok: 0 Hmotnost jednotlivých dodávek [t]: 0

odpady dle § 36 odst. 5 NZOO         Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg Protokol č.:

Datum: Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO resp. ZZPO a za jeho vypracování: Podpis:

► v případě, že dojde ke změnám v údajích uvedených v předchozím ZPO, budu tyto změny deklarovat novým ZPO, v opačném případě se má za to, že platí ZPO 
původní v plném rozsahu.

IIbI IIa III vč.ztráty žíháním≤10% ,nebo TOC

odpad upraven - jak:

odpad neupraven - důvod?

existuje-li riziko, stanovit podmínky mísitelnosti a příslušná opatření pro přijem na skládku
nehrozí nežádoucí reakce

mobil. sběr recyklace jiné:

odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP Jiná opatření po přijetí odpadu:

Stavební odpad je dodáván ve formě recyklátu, platí pro zasypávání
Polystyren je obalový nebo stavební, který je vyrobený v ČR po roce 2015, nebo deklarovaný bez obsahu HBCDD

S-OO1 S-OO3 S-NO


