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Základní popis odpadu

Základní popis odpadu

podle vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadli na skládky a jejich vyžívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady pro dodání odpadu k provádění
recyklace odpadů firmy Kalivoda DC S.r.o., IČ 28680065

podle vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyžívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady pro dodání odpadu k provádění
recyklace odpadů firmy Kalivoda DC s.r.o., rč 28680065
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za úplnost, správnost a pravdivosl

infomlací

číslo

Kalegorie odpadu

.

barva

zápach

apod.

.~

uvedcných nákladním
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Bydliště

Datum

-

,------

Příloha:
Protokol o odbčru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny vyhl. č. 376/200 I Sb., ve znění vyhl,.
502/2004 Sb., pokut
jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5,2., číslo
,
'.
Protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad znakládání
v příslušném zařízení, ne staršt než 3 měsíce od dala vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při
I přejímce odpadu požadovány, číslo...
.
"
č.

Postup podle bodu 5.2: Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledku zkoušek jsou:
a) odpady uvedené v příloze 8 vyhl. ukládané za podmínek tam stanovených,
b) odpady, jejichž hodnocení pro účely příjetí do zařízeni lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních suroví
technologie vzniku, úpravy a dalších informací ; úsudek musí být vzákladnim popisu podrobné zdokumentován,
c) odoadv z nichž nelze odebrat renrezentativni vzorek a ieiichž základní
oois se zpracovává na základě úsudku,
Předpokládané množství odpadu v dodávce v tunách
hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a
množství odpadu dodaného do zařízeni za rok v tunách

O
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Jméno a příjmení

Jméno a pf"i.imení

Předpokládaná
předpokládané

Katalogové

Popis vzniku odpadu

-

odpad;
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Název druhu odpadu
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Popis vzniku odpadu
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informací

uvedených

nákladním
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Přiloha:
Protokol o odběru vzorkn odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny vyhl. Č. 376/200 I Sb" ve znění vyhl" č. 50212004 Sb" pokuc
jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5,2., číslo"
Protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad znakládání
v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při
I přejímce odpadu požadovány, číslo"
Postup podle bodu 5.2: Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledku zkoušek jsou:
a) odpady uvedené v přiloze 8 vyhl. ukládané za podmínek tam stanovených,
b) odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních suroví,
technologie vzniku, úpravy a dalších informací;
úsudek musí být vzákladnirn popisu podrobně zdokumentován,
c) odpady z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejichž základní
opis se zpracovává na základě úsudku.
Předpokládané množství odpadu v dodávce v tunách
Předpokládaná
předpokládané

hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a
množství odpadu dodaného do zařízení za rok v tunách

