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Zjednodušený Základní popis odpadu/ průvodka odpadu/ dodací list 
platí pro odpad, který nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti, ze kterého nelze odebrat reprezentativní vzorek, je 
hodnocen na základě úsudku dle bodu 5 přílohy 1 vyhlášky 294/2005 Sb. 

Původce odpadu 
Název: 

 
Adresa: 
 

IČO: 
IČP: 
Provozovna: 

Číslo smlouvy: 
 
Datum: 

Název odpadu:  Katalog. číslo:       
Popis vzniku a charakter odpadu (technologie vzniku, příp. změna oproti minulé dodávce): 
 
 
Jméno, příjmení, bydliště, telefon  osoby odpovědné za úplnost, správnost informací v základním popisu 
odpadu: 
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 a jiný způsob odstranění není dostupný 
5. Nejedná se o odpad,  který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č.5  vyhlášky 294/2005 Sb. 
6. Dodávka neobsahuje odpadní polystyren s obsahem HBCDD nad 1 000 mg/kg 

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 ! 
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