
Provozní řád. příloha č. 9 

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE       
            Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)             
 

Předávající osoba 
(sídlo dle obchodního rejstříku) 

Místo vzniku odpadu 
(v provozovně/ ze zařízení) 

Poznámka: 

Obch.firma/název/jméno a příjmení:     
 
Adresa/název obce (předává nepodnik.osoba):
               
 
 
 
IČO: 

IČ provozovny/IČZ zařízení/: 
 
Název, adresa a IČZUJ provozovny: 
 
 
   

 
 

Název odpadu: 
         
Katalogové číslo  Kategorie odpadu O N O/N N/O 

Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: 
 
 

 
Odpady skupiny 19 

Hmotnost původem ze skupin (t) 
20: 15 01: 17: 

Vyluhovatelnost 
dle přílohy č.10 k vyhlášce  

Lze hodnotit 
třída I třída IIa třída IIb třída III  

Další ukazatele 
 § 14 vyhlášky 

ztráta žíháním TOC Stabilit.odpad AT4  
     

Určení skupiny skládky dle výluhu S-IO S-OO1 S-OO2 S-OO3 S-NO 
Výpis „N“ vlastností odpadu 
 

Nejsou Výpis „N“ vlastností H1 – H 14 
Jsou  

Mísitelnost odpadů 
dle přílohy č. 9 k vyhlášce 

lze mísit s běžnými odpady  
lze mísit za splnění následujících patření  
nelze mísit s těmi odpady  

Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): 
 
 
Údaje o složení odpadu: 
 

Základní popis vyhotoven na základě zkoušek  
nedílnou součástí je příloha -  protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie) 
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie) 
 
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek 
 a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, 

technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu) 
 b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha 

tohoto popisu) 
Kritické ukazatele  
 
 
Způsob úpravy Bez úpravy Úprava TKO D 8 D 9 D 13 D 14 
dle přílohy č. 8 k vyhlášce  Odůvodnění* Oddělené 

soustřeďování  
Biologická 

úprava 
Fyzik.chem. 

úprava 
Třídění 
odpadů 

Jiná 
úprava 

* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů: 
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UKAZATELÉ  
 

Ukazatel ANO/NE Poznámka 

Sektor skládky 
(vyluhovatelnost) 
Na základě známých 
skutečností 

S- OO3   
 

S- NO  Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění 
nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky): 
 
 
 

Odpad obsahuje sádru   
 

Odpad obsahuje azbest   
 

Odpad je popílek ze spalovny odpadů 
 

  

Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů   
AT4 = 

 
 
Čestné prohlášení předávající osoby 

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení  
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin  
Odpady nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při přejímce odděleně soustřeďovaných recyklovatelných 
komunálních odpadů  
Jde o výstup, který nesplnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při přejímce odpadů ze zařízení 
k využívání bioodpadů  
Je zajišťováno oddělené soustřeďování biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 
03 03 a 20 03 07) 
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokáží 
rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně 
sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti. 

 
 
  
                                                                                                                       

Za skládku Lověšice : ZPO vyhotovil:  
Podpis: Datum, podpis, razítko 

 
 
 
 
 
 
 

 
Přílohy : 
 
 
 
 
 
 


