ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE ODPADU:
(opakovaná dodávka odpadu)
Identifikační údaje původce odpadu

Kategorie odpadu

Název/jméno a příjmení:

"O"

Název druhu odpadu

Adresa:
Katalogové
číslo odpadu

ORP:
IČO/RČ:

IČZ: CZU00616
IČZÚJ:565971
ORP: 42074

IČZÚJ:
IČZ/IČP:

TSML - Zařízení k využívání
odpadů na povrchu terénu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Dodávaný odpad odpovídá svým původem a vlastnostmi informacím obsaženým v základním popisu
odpadu, který byl předán spolu s první řady dodávek odpadu do zařízení. K datu předání této opakované
dodávky odpadu do zařízení nedošlo ke změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vznikl
nebo dalším změnám, které by ovlivnily kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro možnost přijetí odpadu
do zařízení a všechny údaje uvedené v této průvodce jsou úplné a pravdivé. V případě pravidelného
ověřování kritických ukazatelů je odpad do zařízení dodáván opakovaně pouze v případě, že nejsou
kritické ukazatele překročeny. Dodavatel odpadu byl seznámen s BOZP a Provozním řádem zařízení.
Dopravce
Původce nebo dodavatel odpadu

Podpis

RZ:

Datum dodání:
Razítko a podpis
Množství:
………………………………………………………………………………………………………………………….
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nebo dalším změnám, které by ovlivnily kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro možnost přijetí odpadu
do zařízení a všechny údaje uvedené v této průvodce jsou úplné a pravdivé. V případě pravidelného
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