
   

  

Základní popis odpadu 
určeného k uložení na skládce TS Jičín  -  Popovice, Libec 

platí pro veškeré právnické osoby od 1.1.2006 

Původce odpadu 

Název: 
 

Adresa: 
 

IČO: 
 
Provozovna: 

Číslo smlouvy: 
 
Datum: 

Název odpadu:  Katalog. číslo:       
Popis vzniku  odpadu (technologie vzniku, příp. změna oproti minulé dodávce): 
 
 
 
Fyzikální vlastnosti odpadu: 
 
 
Jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax osoby odpovědné za úplnost, správnost informací v základním popisu 
odpadu: 
 
Protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem ( § 21 
vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb.), pokud se 
nejedná o odpady, které lze hodnotit odborným úsudkem dle bodu 5.2  přílohy 1 vyhlášky 294/2005 Sb. 
Číslo protokolu:  
 
Číslo protokolu o výsledcích zkoušek, zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučující odpad 
z nakládání na skládce S-OO3, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud 
jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány  – protokol přiložen 
 
Stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu: 
 
 
Údaje o vyluhovatelnosti odpadů a jejich porovnání s třídou vyluhovatelnosti IIa.  
 
 
 
 
Mísitelnost odpadů s jinými druhy odpadů: 
 
 
Opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí tohoto odpadu: 
 
 
Předpokládané množství odpadu 
v dodávce: 
 

Předpokládaná hmotnost  a četnost 
dodávek odpadu shodných vlastností: 

Předpokládané množství 
odpadu za rok: 

Prohlášení původce:  
1.Dodaný odpad nemá žádné nebezpečné vlastnosti ani chemické složení, které by dle přílohy č.5  
vyhlášky  294/2005 Sb. neumožňoval jeho uložení na skládce S-OO3. 
2. Vodný výluh odpadu nepřekračuje limitní hodnoty ukazatelů stanovených pro  třídu 
vyluhovatelnosti IIa. dle Tabulky 2.1 Přílohy 2 vyhlášky 294/2005 Sb. 
3. Odpad neobsahuje odpady na bázi sádry  ! 
4. Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s §11 odst.3 zákona 
5. Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č.5 vyhlášky 
294/2005 Sb. 

Razítko a podpis původce 
odpadu: 

Dopravce  odpadu 
Název a sídlo: 
 
 

IČO: SPZ: Jméno řidiče a podpis: 

Jako doklad o přijetí odpadů je provozovatel skládky povinen vydat  vážní lístek ! 
 


