Základní popis odpadu dodaného k odstranění na
skládce
Holvekova 36
718
00 Ostrava-Kunčičky
tel.:596 23 70 19

Čestné prohlášení

Dodavatel odpadu
název:

Provozovna, kde odpad vznikl
název:

adresa:

adresa:

IČ:

IČ:
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Kód, název a kategorie odpadu:
dle vyhl. č. 381/2001 Sb.:
Popis vzniku odpadu
v obci Hynčice.

Fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva zápach):

Stanovení kritických ukazatelů sledovaných při opakovaných dodávkách:
Prohlášení původce odpadu (zakroužkujte, čím dokládáte kvalitu odpadu):
1. Nejedná se o odpad na bázi sádry
2. Prohlášení, že původce provádí opatření ke snižování podílu biologicky rozložitelného
odpadu v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Moravskoslezského kraje.
3. Odpad s obsahem azbestu
a) neobsahuje jiné nebezpečné látky, než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem
b) bude zabalený v utěsněných obalech.
4. Nejedná se o odpad uvedené v části A přílohy č. 5 vyhl 294/2005

5. Jsou splněny podmínky mísitelnosti odpadu s jinými druhy odpadů dle přílohy
č. 3 k vyhl. č. 294/2005 Sb.
6. Prohlášení, že odpad nelze dále využít ani jinak odstranit (dle § 11 odst. 3 zák. o odpadech)
7. Opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu
(např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů vyhodnocený
dle přílohy č. 3 vyhl. č. 294/2005 Sb.)

Protokoly o analýze odpadu:
1.Protokol o odběru vzorku odpadu, dle přílohy č. 5, vyhlášky č. 376/2001 Sb. o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.
pokud je při přejímce požadován a pokud se nejedná o odpady dle bodu 5.2. přílohy č. 1
vyhl. 294/2005 (odpad dle bodu 5.2; viz. druhá strana)
2.Protokol o výsledcích zkoušek - vodného výluhu dle příl. č. 2, výluh. třída IIa.
Žádný z ukazatelů nesmí překročit limitní hodnoty.
Pozn. Protokol o výsledcích zkoušek nesmí být starší než 3 měsíce od data zpracování
tohoto základního popisu.
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Předpkládané množství odpadu v dodávce:
Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností:
Předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok:
Stanovení kritických zkazatelů, které budou sledovány minimálně jedenkrát za rok
(u zařízení ke sběru a výkupu odpadů minimálně 2x za rok):

dle bodu 5.2 přílohy č. 1 vyhl. 294/2005
Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků
zkoušek jsou:
1. odpady uvedené v příloze č. 8 vyhl. 294/2005 ukládané za podmínek tam stanovených
jen pro nepodnikájící fyzické osoby
2. odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem
na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací;
úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován.
3. odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejich základní popis se zpracovává
na základě úsudku.
ODBORNÝ ÚSUDEK:

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost
a pravdivost informací uvedených v základním popisu:

