ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
Původce odpadu

Místo vzniku odpadu

Dodavatel odpadu

(sídlo dle OR)

(provozovna, stavba)

(původce nebo dopravce)

název

adresa

název

adresa

adresa

IČ:

IČ:
Předaný odpad - zaškrtnutím v příslušném okénku za katalogovým číslem je označen předávaný odpad

Název

Beton

Katalogové číslo
odpadu

Cihly

17 01 01

Kategorie
odpadu

17 01 02

O
O

Tašky a keramické výrobky

17 01 03

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keram. výrobků
Zemina a kameny neuvedené pod číslem
17 05 03

17 01 07

O

17 05 04

O

Předpokládané množství odpadu
Popis odpadu včetně jeho vzniku:

t/dodávka

t/rok

Neznečištěné odpady ze stavebních a demoličních prací
Výkopová zemina ze zakládání staveb, výkopky, zemní práce
Suroviny nebo látky vstupující do procesu vzniku odpadu
do procesu vzniku odpadu žádné další látky ani suroviny nevstupují, jedinným nestandardním vstupem
je případný havarijní únik ropných látek z mechanizační resp. dopravní techniky, ten je vždy dokumentovaný
nebezpečné vlastnostri odpadu
H 1 výbušnost
H 9 infekčnost
H 2 oxidační schopnost
H 10 teratogenita
H 3 - A vysoká hořlavost
H 11 mutagenita
H 3 - B hořlavost
H 12 schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo
H 4 dráždivost
tox. plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kys.
H 5 škodlivost zdraví
H 13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do
H 6 toxicita
ŽP při nebo po odstraňování
H 7 karcenogenita
H 14 ekotoxicita
H 8 žíravost
nejsou
Požadované resp. provedené rozbory
Podle vyhl. č. 294/2005 Sb.
rozsah hodnocení:
počet analýz:
kritické ukazatele - parametr
počet analýz:
Způsob využití / uložení

tabulka 10.1

tabulka 10.2

využití na povrchu terénu < 1 m pod povrchem
využití na povrchu terénu > 1 m pod povrchem
Fyzikální vlastnosti (konzistence,barva,zápach)

ZPO byl zpracován na základě zkoušek
Nedílnou součástí je protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (v příloze)
Čestné prohlášení původce ( oprávněné osoby )
Odpad není znečištěn příměsemi ani nemá nebezpečné vlastnosti.
Původce odpadu prohlašuje, že si je vědom své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědom, že pokud se
prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel zařízení má právo na případnou náhradu škody
včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.
Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v ZPO
jméno, příjmení
bydliště
telefon
fax
e-mail
datum, podpis, razítko
Poznámka:

