POKYNY PRO DODAVATELE, PŮVODCE A DOPRAVCE ODPADU
Tyto pokyny se vztahují na všechny dodavatele, původce a dopravce odpadu, které jsou dodány
k převzetí do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu Louny (CZU00616) lokalita Chlum.

Vlastník zařízení: Město Louny
Provozovatel zařízení: Technická správa města Loun s.r.o.
Poděbradova 2384, 440 01 Louny
IČO: 27290981
jednatel: Ing. Ladislav Čížek
vedoucí provozu: Ing. Václav Jelínek
tel: 604 226 310, e-mail: vaclav.jelinek2@tsmlouny.cz
Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (dále jen zařízení):
IČZ: CZU00616
ORP: 4207
IČZUJ: 565971
1) Do zařízení je možno přijímat pouze nezávadný odpad typu „O“ (bez nebezpečných látek a
povolených příměsí), nebezpečné odpady není povoleno ukládat. Vlastnosti odpadu musí splňovat
požadavky dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu, Příloha č. 10, Tabulky č. 10.1 a 10.2. Výsledky testů odpadu musí být
provozovateli poskytnuty vždy před jejich návozem do zařízení.
Do zařízení jsou přijímány tyto druhy odpadů:
kód odpadu
170101
170102
170103
170107

170504
200202

název odpadu
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedených pod číslem 170106
Zemina a kamení neuvedené pod. č. 170503
Zemina a kameny

kategorie odpadu
O
O
O

O
O
O

Vlastnosti odpadu jsou popsány ve formuláři „Základní popis odpadu“ (ZPO), jeho vzor si původce
odpadu vyžádá u provozovatele zařízení, či lze formulář stáhnout na webové stránce
www.tsmlouny.cz. Předávaný odpad musí odpovídat vlastnostem uvedeným v ZPO, který původce
odpadu potvrdí předem, vždy pro každý předávaný druh odpadu. V případě dodání zakázaného druhu
odpadu je jeho dodavatel, resp. původce takovýto nevhodný odpad, na své náklady, ze zařízení
neprodleně odstranit.

2) Převzetí odpadů je prováděno v termínu dohodnutém při objednání návozu. Odpad je přebírán dle
pokynů zástupce (obsluhy zařízení) provozovatele zařízení. Dodavatel odpadu musí požadavek na
termín předání odpadu oznámit minimálně jeden pracovní den předem. Doba pro přebírání odpadů
je pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hodin, v ostatní dny po předchozí domluvě na tel. č. 604 226 310.
3) Celkové množství předávaného odpadu je stanoveno dle tonáže vozidla, odborným odhadem
obsluhy zařízení nebo vážením (po zabudování silniční váhy do zařízení). Při každé dodávce je množství
odpadu zaznamenáno do „Průvodky odpadu“.
4) Objednávku návozu odpadu, předpokládané množství, doložení analýzy odpadů (odbornou
laboratoří) a způsob úhrady je třeba projednat předem se zástupcem provozovatele zařízení Ing.
Václavem Jelínkem, tel. 604 226 310, e-mail: vaclav.jelinek2@tsmlouny.cz. Dodavatel odpadu dodá
na konci každého měsíce provozovateli „Evidenci předaných odpadů“ za konkrétní měsíc. Vyúčtování
za převzetí odpadů probíhá po ukončení návozu nebo měsíčně, se splatností faktury 15 dnů, pokud
nebude dohodnuto jinak. Provozovatel zařízení si může od původce odpadu vyžádat zálohu či
hotovostní platbu za přijetí odpadu.
5) Dodavatel, původce, dopravce odpadu je povinen nahradit škody způsobené jeho vozidly v zařízení
nebo na příjezdových komunikacích. Pokud dojde ke znečištění komunikace zajistí dodavatel úklid
komunikací na své vlastní náklady.
Kompletní postup přejímky odpadů je uveden v Provozním řádu zařízení na webových stránkách
www.tsmlouy.cz.
Tyto pokyny jsou závazné pro všechny dodavatele, původce a dopravce odpadu do zařízení
k využívání odpadu na povrchu terénu Louny (CZU00616) v lokalitě Chlum.

Louny 1.4.2018
Vedoucí provozu: Ing. Václav Jelínek
tel: 604 226 310

