ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ FYZICKÝCH OSOB
Původce odpadu

Místo vzniku odpadu

jméno, adresa bydliště

adresa místa vzniku

Název
odpadu

beton
cihly
tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků
Zemina a kamení

Katalogové číslo
odpadu

Podpis

Datum
170101 Kategorie
170102 odpadu
170103

O
O
O

170107
170504

O
O

neuvedené pod číslem 170503

Popis vzniku odpadu:
Neznečištěné odpady ze stavebních a demoličních prací.
Fyzikální vlastnosti (konzistence, barva, zápach):
kusový odpad bez zápachu
Hodnocení:
a) hodnocení pro účely přijetí do zařízení bylo provedeno odborným úsudkem na základě
znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací
b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek

Čestné prohlášení původce:
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.
Pozn. - toto prohlášení vyplňují fyzické osoby, jimž výše uvedené odpady vznikly při nepodnikatelských
činnostech a nahrazuje povinnost zpracovat základní popis odpadu a provádět rozbory.
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