ZEVO Chotíkov

ZEVO Chotíkov

ZEVO Plzeň, CZP 01095 - Písemné informace o
předávaném odpadu
Provozovatel přejímajícího zařízení:

Plzeňská teplárenská. a.s., IČ 49790480

Dodavatel odpadu:
Název:
Adresa:
IČ:
Provozovna (pokud je dodavatelem původce odpadu) nebo zařízení (pokud je dodavatelem oprávněná osoba):
Název:
Adresa:
IČP / IČZ:
Katalogové číslo odpadu

IČZUJ:
Kategorie odpadu

Název druhu odpadu
Místo a popis vzniku odpadu
Nebezpečné vlastnosti

Za správnost uvedených údajů odpovídá:

Potvrzení dodavatele odpadu:

Jméno a příjmení

Datum, razítko, podpis:

Tel.
E-mail
Datum
Poznámky
dle přílohy č. 2 k vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Poznámky k vyplnění:
Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě
jednorázové nebo první z řady dodávek výše uvedené písemné informace. Musí obsahovat:
•
IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení
(IČZ), pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny (IČP), pokud je dodavatelem
původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“)
provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP podle místa vzniku odpadu
a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto
případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.
•
Kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných
vlastnostech.
•
další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným
odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to
vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.
Původce (oprávněná osoba) odpadu prohlašuje, že si je vědom své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědom,
že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel zařízení má právo na případnou
náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

ZEVO Chotíkov

PRŮVODNÍ LIST ODPADU PRO PŘEJÍMKU DO ZAŘÍZENÍ ZEVO PLZEŇ

PŮVODCE ODPADU / oprávněná osoba:
Název:

Registrační
značka vozidla:

Adresa:
Číslo smlouvy:
IČ:
Kontaktní osoba
původce, tel.
DOPRAVCE ODPADU:
Název:

Kód odpadu:

Kategorie
odpadu:

O

Název odpadu:

Adresa:

Původ odpadu IČZ/IČP:

IČ:
Kontaktní osoba
dopravce, tel.
Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):
Odpad je svým charakterem bez dalšího materiálového a provozně/ekonomického využití.

Odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost.
V případě opakovaných dodávek odpadu odpovídá odpad základnímu popisu dodanému při první
z řady dodávek dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Odpad nemá nebezpečné vlastnosti H1-H15 dle zákona č. 185/2001 Sb.

Jméno a příjmení původce odpadu:

Datum:

Podpis:

Poznámka:
Původce / oprávněná osoba odpadu prohlašuje, že uvedené informace jsou pravdivé.

