ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
Původce odpadu/oprávněná osob

Název a adresa provozovny kde vznikl odpad

Název firmy, jméno (razítko):
Obec XY

Název firmy, jméno:
Obec XY

Adresa:
Na kopečku 12
452 02 Lhota

Adresa:
Na kopečku 12
452 02 Lhota

IČO:
DIČ:

IČO:
DIČ:

Kód odpadu

Kategorie

20 03 07

O

Název odpadu

Objemný odpad

Popis vzniku odpadu

Velkoobjemový odpad vznikající na území obce sběrem od fyzických osob. Z odpadu jsou vytříděny nebezpečné
složky.
Fyzikální vlastnosti (konzistence, barva, zápach)

Pevný odpad proměnlivého složení, bez zápachu, případně mírný zápach. Různobarevné - dle složení odpadu.
Bez nebezpečných látek.
Protokol o odběru vzorku

Protokol o výsledcích zkoušek

S ohledem na proměnlivost odpadu nelze odebrat Výsledky nejsou
reprezentativní vzorek k provedení zkoušek.
odebrání vzorku.

požadovány

vzhledem

k nemožnosti

Předpokládané množství odpadu shodných vlastností
V dodávce

Celkem

Četnost

Za rok

Stanovení kritických ukazatelů
Vzhledem k tomu, že odpad není do zařízení přijímán na základě výsledků zkoušek, nejsou kritické ukazatele
stanoveny.

Další údaje o odpadu pro přijetí na skládku podle vyhlášky 294/2005 Sb.
Údaje o vyluhovatelnosti

Třída vyluhovatelnosti

-

nehodnoceno

Skupina skládky

S-OO3

Mísitelnost odpadu

Ano

Ne

Podmínky mísitelnosti: nestanoveny zvláštní požadavky

Odborný úsudek na základě podrobných znalostí a informací o vzniku odpadu

Odpad podobný komunálnímu odpadu. Odpad vznikl sběrem od FO. Byly z něho vytříděny nebezpečné složky a
složky využitelné recyklací. Neobsahuje tudíž složky činící odpad nebezpečným. Vzhledem k povaze odpadu,
který je tvořen nesourodou směsí nejrůznějších druhů materiálů, je prakticky nemožné odebrat reprezentativní
vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku.
Tyto závěry vycházejí z článku 1.1.4. odstavce b) a c) Rozhodutí Rady 2003/33/ES, ze kterých vychází vyhláška
294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

Čestné prohlášení původce:
Všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné.
Odpad je bez dalšího provozně ekonomického využití dle zákona č. 185/2001 Sb. a nemá
nebezpečné vlastnosti dle přílohy č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Odpad splňuje podmínky pro ukládání na skládky dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
Odpovědná osoba
Jméno

Příjmení

Bydliště

Tel/Fax

E-mail

Razítko, datum a podpis

