Základní popis odpadu
pro INSTALL CZ, s.r.o., IČ: 25876643, provozovna Frýdlant nad Ostravicí-lokalita Kúty
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.v platném znění a prováděcích právních předpisů
Jméno a příjmení řidiče:

RZ vozidla:

Identifikační údaje dodavatele (vlastníka) odpadu

Identifikační údaje původce odpadu

Obchodní název:

Obchodní název:

Adresa:

Adresa:

IČ:

IČ:

Místo vzniku odpadu (název, adresa provozovny, kde odpad vznikl ):

ODPAD ( zařazení dle Katalogu odpadů )
Název odpadu :
Katalogové číslo (zařazení dle § 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.)
Kategorie odpadu

„O“

Odpad zařazený podle Katalogů odpadů jako odpad ostatní

ÚPLNÁ SPECIFIKACE ODPADU PŮVODCEM NEBO DODAVATELEM (VLASTNÍKEM) ODPADU:
Popis vzniku odpadu (technologie vzniku, vstupní suroviny, fyz. vlastnosti):

Nebezpečné
vlastnosti

Žádné H1 H2 H3 H4 H5 H6

Podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu v%

0%

H7

H8

H9

Neodebírá se

Vyluhovatelnost

Nelze hodnotit

H11

H12

H13

H14

<10% <20% <30% <40% <50% Jiný:

Odebrala fa.

Protokol o
odběru vzorku

H10

Číslo protokolu

Dne

Hodnocení (označení odpovídající třídy) včetně protokolu
Třída I

Třída IIa

Třída IIb

Třída III

Předpokládané množství odpadu v dodávce:
t
Předpokládaná množství a četnost dodávek odpadů shodných vlastností:

t
Předpokládané množství odpadů dodaného do zařízení za rok:

t
Kritické ukazatele (klíčové pro možnost přijetí odpadu do zařízení):

Nejsou stanoveny

Čestné prohlášení původce odpadu:
1. Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu jsou úplné a pravdivé. V případě, že dojde ke
změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které ovlivní kvalitativní
ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijetí do zařízení provozovatele, bude základní popis odpadu při každé takové
změně ze strany původce nebo dodavatele neprodleně aktualizován a bude tato změna neprodleně písemně
oznámena provozovateli.
2. Všechny informace uvedené v tomto základním popisu byly získány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
v platném znění a prováděcích právních předpisů.
3. Původce odpadu odpovídá za úplnost a pravdivost údajů o odpadu uvedených v základním popisu odpadu a je
odpovědný za všechny škody (vč. finančních) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo
nesprávných informací o vlastnostech, složení a deklaraci odpadu v základním popise odpadu. V případě absence
potvrzení základního popisu odpadu ze strany původce přechází tato odpovědnost na dodavatele odpadu.
Odpovědný za úplnost, správnost a pravdivost informací:
Obchodní název:
Adresa:
IČ:
Poznámky:

Původce odpadu

Dodavatel odpadu (vlastník odpadu)

Provozovatel zařízení

Poznámky provozovatele zařízení:

Celkem

Datum:

