
Základní popis odpadu pro přejímku do zařízení 
            ve smyslu zákona č. 541/2020Sb. v platném znění a vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

 

Aktualizujte při každé změně odpadu a změně původu místa nakládky! 
 

Dodavatel odpadu (název, sídlo, adresa, IČ/RČ) Provozovna kde odpad vznikl (název, adresa, stavba) 

  

  

IČZÚJ:                             ORP:  IČZÚJ:                                   ORP: 

IČP/IČZ:   IČP/IČZ: 

Identifikace odpadu 

Název odpadu Číslo dle kat. odpadů Kategorie 

  O 

Popis vzniku odpadu (popis činnosti, technologie nebo výroby, při které odpad vzniká) 

 

Fyzikální vlastnosti (konzistence – tuhý, sypký, rypný, nehomogenní; barva; zápach apod.) 

 

Chemický rozbor   * ANO                      * NE 

Druh zkoušky 

 (v případě že byl rozbor proveden) 

Nebyl proveden rozbor odpadu. Čestně prohlašuji, že se jedná o nezávadný odpad, který 

svým obsahem nespadá do nebezpečných druhů odpadů. Dodaný materiál vyhovuje 
ve všech parametrech vyhlášce MŽP č.294/2005 Sb., příloze č. 10 tabulky 10.1 a 10.2, a 
podmínkám pro ukládání odpadů na povrch terénu. Materiál není znečištěn látkami a 

příměsí materiálů, které nejsou povoleny. Původce odpadu odpovídá za úplnost a pravdivost 
údajů o odpadu uvedených v základním popisu odpadu a je odpovědným za všechny škody 
(vč. finančních) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných informací o 

vlastnostech, složení a deklaraci odpadu v základním popisu odpadu. V případě absence 
potvrzení základního popisu odpadu ze strany původce přechází tato odpovědnost na 
dodavatele odpadu. V případě závadnosti složených odpadů je povinností dodavatele 

odpadu, odstranit navezený odpad do 14 dnů od výzvy provozovatele zařízení (příjemce 
odpadů). 

*Stanovení na zákl. odbor. úsudku bez výluhu: a) nelze odebrat vzorek*   b) na základě znalostí surovin2)* 

Stanovení kritických ukazatelů  

které budou sledovány v průběhu 
opakovaných dodávek odpadů 

 

 

Mísitelnost s jinými druhy odpadů *bez omezení        *nemíchat s: 

Opatření pro přijetí na skládku  

Vhodné pro skládku typu Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu 

Předpokládané množství odpadu v dodávce (t) Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek 
odpadu shodných vlastností za rok (t) 

  

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací, čestné prohlášení 

Jméno a příjmení:  

Bydliště:  

RZ vozidla:                                

Čestně prohlašuji, že všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné, na základě úsudku odpad nelze využít ani 
jinak odstranit v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Jedná se o odpad, který byl upraven vytříděním o dále 
využitelné složky a není vhodný pro další jiné využití. Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin 
stanovených v příloze č. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Odpad není znečištěn žádnými látkami působícími jejich nebezpečnost a 
neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie apod. 

Datum, razítko, podpis 

Předávající / Přebírající 

Předávající:                                Přebírající: Technická správa města Loun s.r.o.    

 

                              

*nehodící se škrtne  1) Pokud nelze odebrat reprezentativní vzorek, popíše se toto v protokolu o odběru vzorku. 
2) V příloze podrobně zdokumentovat důvody a postup hodnocení pomocí odborného úsudku. 


