Sml.:

Základní popis odpadu

Aktualizuje se při každé změně surovin! Platí 1 rok.

verze 2017

Identifikace dodavatele odpadu
Název původce/dodavatele
Sídlo
IČ
Název a adresa
provozovny, kde odpad
vznikl
Identifikace odpadu
Číslo, kategorie a název dle
katalogu

1 7 0 9 0 4 *Ostatní

Popis nebezp.vlastností

žádné

Opatření po přijetí odpadu na
skládku

X žádná

*Nebezpečný

Směsné stavební a demoliční odpady

překryv/kropení (u azbestu)

Popis vzniku odpadu
(popíše se typ stavby, apod.)

Odpady neobsahují odpady sádry a jsou z nekontaminované stavby.

Fyzikální vlastnosti

Konzistence odp.: *pevný-sypký-prachový-rypný-nehomogenní
jiná (jaká):
Barva: dle barvy jednotlivých složek
Zápach: *NE - *ANO (jaký):
Další vlastnosti (jaké):
1)

Protokol o odb. vzorku (č./ze dne)

Vzhledem k nesourodé směsi různých materiálů nelze odebrat
reprezentativní vzorek, který by odpovídal vlastnostem celku.

*Protokol o výsledcích zkoušek výluh tř.IIa dle Tab. 2.1 příl. č. 2
k vyhl. č. 294/2005 Sb.

Č./laboratoř: ----Ze dne: -----

*Stanovení na zákl. odborného
úsudku

bez výluhu: a) nelze odebrat vzorek*

*vyhovuje

*nevyhovuje

b) na základě znalostí surovin2)*

Odborný úsudek: Odpad vzniká při rekonstrukci, údržbě a opravách budov, v nichž
nedocházelo k nakládání s nebezpečnými látkami. Z odpadu byly vytříděny složky
využitelné recyklací. Odpad neobsahuje biologicky rozložitelné odpady. Povaha stavby a
způsob provádění prací neumožňuje podrobnější roztřídění stavebních materiálů. Odpad
splňuje podmínky pro přijetí na skládku uvedeného typu.

Předpokl. množství v dodávce (t)

cca ………….. ……

Předpokl. hmot. a četnost
dodávek shodných vlast. za rok

cca …………….. …

Stanovení kritických ukazatelů

Žádné, pouze vizuální kontrola. Musí odpovídat běžnému demoličnímu odpadu.

Mísitelnost s jinými druhy odpadů

*bez omezení

Vhodné pro skládku typu

S-OO3

*nemíchat s: odpady ze sádry/sádrokartonu

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací, čestné prohlášení
Jméno a příjmení
Bydliště
Telefon/fax/e-mail
Čestně prohlašuji, že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé,
odpad nelze využít ani jinak odstranit (v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady § 9a
zákona o odpadech), nejde o odpad, který nelze ukládat na skládkách.

Datum a podpis
*nehodící se škrtne

1)
2)

Pokud nelze odebrat reprezentativní vzorek, popíše se toto v protokolu o odběru vzorku
V příloze podrobně zdokumentovat důvody a postup hodnocení pomocí odborného úsudku

