ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

zpracovaný podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
vystaveného pro přijeti odpadu do zařízení společnosti KARE, Praha, s.r.o.,
Chodovská 228/3, Praha 4
Identifikační údaje dodavatele, původce odpadu:
Název, sídlo, adresa:

IČZ/IČP – bylo-li přiděleno:

IČ, bylo-li přiděleno:
Název, adresa provozovny – místo, kde odpad vznikl:
Název druhu odpadu:
Katalogové číslo odpadu:

Kategorie odpadu:

Popis vzniku odpadu:
Fyzikální vlastnosti odpadu:
Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu:
Jméno:

Adresa:

Příjmení:

Kontakt:

Protokol o odběru vzorku odpadu:
Protokol o výsledcích zkoušek - vlastnostech odpadu:
Předpokládané množství odpadu v dodávce:
Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství
odpadu dodaného do zařízení za rok:
Stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu:
Prohlášení původce / oprávněné osoby: (potvrďte jednu z možností)
Prohlašujeme, že na základě posouzení dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. dodaný materiál vyhovuje ve všech
parametrech dle přílohy č.10 tabulky 10.1 a 10.2 podmínkám pro ukládání odpadů na povrch terénu. Materiál
Není znečištěn látkami a příměsí materiálů, které znemožňují jeho recyklaci, nebo neobsahuje materiály vyloučené
z úpravy (recyklace) dle přílohy č.1 Metodického pokynu MŽP (září 2003), viz. zadní strana.
Jedná se o stavební materiál ze kterého není možno odebrat reprezentativní vzorek před jeho granulometrickou
úpravou, limitní hodnoty dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. přílohy č.10 tabulky 10.1 a 10.2 budou stanoveny až
po jeho recyklaci do podoby štěrkopísků a stavebního kameniva (v případě nevyhovujících parametrů dle zmíněné
vyhlášky je původce povinen si materiál převzít zpět k likvidaci dle příslušných právních předpisů)
Čestné prohlášení původce odpadu, že demoliční odpad z konkrétní stavby není na základě stanoviska oprávněné
osoby odpadem nebezpečným.
Číslo stanoviska a jméno oprávněné osoby k hodnocení nebezpečných vlastností materiálu:
RAZÍTKO:

PODPIS:

Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie
procesu, ve kterém odpad vzniká a dalších změnách, které ovlivní
kvalitativní ukazatele odpadu

Seznam odpadů
1. O
 dpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci) a jsou
recyklovány v našem zařízení dle rozhodnutí MHMP.
17 01 01
Beton
17 01 02
Cihly
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
2. Odpady, které jsou vyloučeny z úpravy (recyklace)
17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
17 02 04	Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01
Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03
Zemina a.kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 06 01
Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03
Jiné izolační materiály
17 06 05
Stavební materiály obsahující azbest
17 09 03
Jiné.izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 08 01
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 01
Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
3. Odpady, které mohou být příměsí odpadů a budou během recyklace vytříděny
19 12 01
19 12 02
19 12 03
12 12 04
19 12 05
19 12 07
19 12 08

Papír a lepenka
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty a kaučuk
Sklo
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Textil

