Základní popis odpadu tzv. ZPO
(v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
ve znění pozdejších předpisů a
v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.)

ZPO pro zařízení:

Technická správa města Loun s.r.o.
Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, IČZ: CZU00616, ORP: 42074, IČZÚJ: 565971

Jméno a příjmení řidiče:

RZ vozidla:

ID dodavatele

ID provozovny, kde odpad vznikl

ID osoby odpovědné za info v ZPO

▪název:

▪název:

▪jméno:

▪adresa:

▪adresa:

▪bydliště:

▪IČ:

▪IČ:

▪tel.:

▪IČZÚJ:

▪IČZÚJ:

▪fax:

▪IČZ/IČP:

▪IČZ/IČP:

ORP:

ORP:

▪e-mail:

▪předpokládané
množství odpadu
v této dodávce (t):

▪katalogové číslo a kategorie odpadu:

"O"

▪název druhu odp.:
▪upřesnění:
jednorázová

▪popis vzniku odp.:

dodávka nebo
1.z řady dodávek

▪datum předání odpadu:

▪fyzikální vlastnosti

● konzistence

odpadu:

● zápach
● a jiné (barva)

▪byl odebrán vzorek pro zjištění vlastnosí odpadu:
□ ANO
Pokud byl vzorek odebrán, doložte Protokol o odběru a Protokol o výsledcích zkoušek
□ NE
(vlastnostech odpadu), ne starší než 3 měsíce od data vypracování ZPO

▪stanovit kritické ukazatele:
□ ANO
□ NE
1. z řady dodávek

▪předpokládané množství v
dodávce z 1 akce za rok (t):

▪četnost dodávek za rok:

▪hmotnost jednotlivých dodávek (t):

□ jde o fyzickou nepodnikající osobu, která tímto stvrzuje splnění podmínek dle přílohy 8
vyhl. 294/2005 Sb. (pouze pro odpady vyjmenované v této příloze vyhlášky)
odpady, jejichž
ZPO není třeba
vypracovat na
základě výsledků
zkoušek

odborný úsudek:

□ nelze odebrat
reprezentativní vzorek

□ odpad lze zhodnotit dle

zpracovat
odbor.úsudek

odborného úsudku

Čestně prohlašuji že:
► všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné
► na základě posouzení dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. dodaný materiál vyhovuje ve všech parametrech dle přílohy č.10 tabulky
► 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,
►odpad není odpadem nebezpečným.

Datum:

Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO:

Razítko a podpis:

