
 

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 
podle přílohy č. 1 bod 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Identifikační údaje původce (vlastníka) odpadu: 
            
Obchodní název:     
                           
Adresa:                                             

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

  

ODPAD (zařazení dle Katalogu odpadů) 
Název odpadu ŠKVÁRA, STRUSKA A KOTELNÍ PRACH 

Katalogové číslo Zařazení dle § 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. 1 0 0 1 0 1 
Kategorie odpadu Odpad zařazený podle Katalogů odpadů jako odpad ostatní O 
Popis vzniku odpadu (technologie vzniku, vstupní suroviny): 

Odpad vznikl při  Odpad ze stavby  je při vzniku 
separován od ostatních druhů odpadů. Vlastnosti odpadu jsou stabilní, nepodléhají změně teploty, tlaku nebo 
vlhkosti. Odpad má hnědou barvu, je bez zápachu a jeho konzistence je tuhá a kusovitá. S ohledem na 
předcházející užívání místa vzniku je vyloučeno, aby byl odpad znečištěn ropnými látkami nebo jinými látkami, 
které by odpad činily nebezpečným. Jedná se o jednorázový vznik odpadu. 

Fyzikální vlastnosti odpadu: 

konzistence - sypká 
barva - černá 
zápach - bez zápachu 

Protokol o odběru vzorku odpadu: 

Protokol o výsledcích zkoušek:  

Předpokládané množství odpadu v dodávce (t):  

Předpokládaná množství a četnost dodávek odpadů shodných vlastností (t):  

Předpokládané množství odpadů dodaného do zařízení za rok:  

Návrh kritických ukazatelů: Nejsou stanoveny  

Prohlášení původce odpadu: 

Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé, úplné a původce odpadu je odpovědný za všechny 
škody vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.   

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací: 
Jméno, příjmení:  Adresa:  

Telefon, e-mail:   
Datum:   Podpis:    

Původce odpadu:       Provozovatel zařízení:       
Razítko a podpis     Razítko a podpis    
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