
Základní popis odpadu tzv. ZPO Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
(v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Průmyslová 941
ve znění pozdejších předpisů a Havlíčkův Brod
v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.) 580 01

ZPO pro zařízení:

Jméno a příjmení řidiče: RZ vozidla:

ID dodavatele ID provozovny, kde odpad vznikl ID osoby odpovědné za info v ZPO

▪ název: ▪ název: ▪ jméno: 

▪ adresa: ▪ bydliště:
▪ adresa: 

▪ IČ: ▪ IČ: 
▪ tel.:

▪ ZÚJ: ▪ ZÚJ: 
▪ fax:

▪ předpokládané
množství odpadu (t): 130t ▪ e-mail:

1 7 0 9 0 4 O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

jednorázová

dodávka nebo           do ŽP při nebo po

1.z řady dodávek           odstraňování

Odpad vznikl demolicí příček a podlah na středí škole ul.Kyjovská Havlíčkův Brod

kusový, tuhý, sypký

odpadu: bez zápachu

neuvedeno

Ne

Ne bez kritických ukazatelů

1. z řady dodávek
     dodávce za rok (t):

Mimořádná dodávka

▪ katalogové číslo a kategorie odpadu:

▪ název druhu odp.:

□H3-B Hořlavost □H7 Karcinogenita □H13 Schopnost uvolňovat NL

▪ výčet nebezpečných vlastností: □H4 Dráždivost □H8 Žíravost

□ H5Škodlivost zdraví □H10 Teratogenita

□ H6 Toxicita □H11 Mutagenita □H14 Ekotoxicita

▪ popis vzniku odp.:

▪ fyzikální vlastnosti ● konzistence

● zápach

● a jiné

▪ byl odebrán vzorek pro zjištění vlastnosí odpadu:

▪ stanovit kritické ukazatele:

▪ předpokládané množství v ▪četnost dodávek za rok: ▪ hmotnost jednotlivých dodávek (t):









odpady, jejichž odborný úsudek:
ZPO není třeba Jedná se o demoliční odpad z příček a podlah ,
 vypracovat na demoliční odpad neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie 
základě výsledků    reprezentativní vzorek   zpracovat apod.

     zkoušek  odbor.úsudek

    odborného úsudku

nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie a případně i další druhy odpadů neuvedené v tabulce 
č. 8.1. 294/2005 Sb.

Čestně prohlašuji že:

► odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu §11 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb.
     ve znění pozdějších předpisů
► nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin stanovených v bodě A. př. 5 vyhl. 294/2005 Sb.
► odpad lze ukládat na skládku za určitých podmínek stanovených ve vyhl. 294/2005 Sb.

Datum: Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO: Razítko:

X nelze odebrat

□ odpad lze zhodnotit dle

□ jde o fyzickou nepodnikající osobu, která tímto stvrzuje, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich 

► všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné

► biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nepřesahuje 75%
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