
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

pro zařízení: 
Skládka S-OO3 
Březinka II. 

ZZZZÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍÁKLADNÍ     POPIS  POPIS  POPIS  POPIS     ODPADUODPADUODPADUODPADU  /  /  /  /ZPO/ZPO/ZPO/ZPO/    
 
(v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu  s vyhláškou č. 294/2005 Sb.) 

provozovatel: 
P-D Refractories CZ a.s. 
Nádražní, 218 
679 63 Velké Opatovice 
IČ: 16343409  

 
Původce: 
■ název: 
■ adresa: 
 
 
 
 
■IČ: 

Provozovna, kde odpad vznikl: 
■ název: 
■ adresa: 

 

Osoba odpovědná za informace 
uvedené v ZPO: 

■ jméno a příjmení: 
■ funkce: 
■ tel: 
■ fax: 
■ e- mail: 

 
 
 
 

jednorázová 
dodávka 
nebo 1. 
z řady 

dodávek 

■ katalogové číslo a kategorie odpadu: 
 
 
■ název druhu odpadu: 

konzistence:    zápach:    jiné: 

   □ 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  

■ fyzikální vlastnosti: 

■  popis vzniku odpadu: 

■ odebrán vzorek pro 
zjištění vlastností odp. 

 
odpady 

jejichž ZPO 
není třeba 
vypracovat 
na základě 
výsledků 
zkoušek 

 
 

□ jde o fyzickou nepodnikající osobu, která tímto stvrzuje splnění podmínek dle přílohy 8 vyhl. 294/2005 Sb. (pouze pro odpady vyjmenované v příloze této vyhlášky) 

□ nelze odebrat 
reprezentativní vzorek 

□ odpad lze zhodnotit 
dle odborného úsudku 

zpracovat 
odborný úsudek 

odborný úsudek: 

 
odpad přijat 
na základě 
výsledku 
rozboru 
zkoušek - 
označte za 
jakých 
podmínek: 

□  odpad splňuje požadavky výluhové třídy   □ I   □ IIa   □ nesplňuje 
 
□  vyhovuje příloze č. 4 bodu 10 vyhl. 294/2005 Sb. – max. hodnota DOC (240 mg/l) 
   a zároveň byla splněna kritéria bodů:   a    b    c    d    e    f    g 
 
□ odpad nevyhovuje pro odstranění uložením na skládku bez předchozí úpravy – bude vrácen 

zákazníkovi nebo bude navrhnuta úprava odpadu 

odpad bude 
odstraněn na 
skládce – 
určete 
mísitelnost 

□ není riziko nežádoucích reakcí 
 

□ existuje jisté riziko  stanovit podmínky mísitelnosti, popřípadě podmínky pro přijetí: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘEDPOKLÁDANÉ PŘEDPOKLÁDANÉ PŘEDPOKLÁDANÉ 
MNOŽSTVÍ (t):MNOŽSTVÍ (t):MNOŽSTVÍ (t):MNOŽSTVÍ (t):    

 
 
ÚPRAVA ODPADU:ÚPRAVA ODPADU:ÚPRAVA ODPADU:ÚPRAVA ODPADU:    

□ odpad neupraven 
□ odpad neupraven – výjimka dle 

§4, odst.5 vyhl.294/2005 Sb. 
□ D8 – biologická úprava 

□ D9 – F-Ch úprava 
□ D13 – úprava složení 

□ D14 – jiný způsob úpravy 

osoba odpovědná za informace uvedené v ZPO: 

   podpis: 
datum: razítko: 

Prohlášení původce odpadu: 
1. nejedná se o odpad, který je zakázáno ukládat na skládky všech skupin (př. č.5 vyhl. 294/2005) 
2. odpad nemá žádné nebezpečné vlastnosti dle přílohy č.2 zákona 185/2001 Sb. 
3. ve vodném výluhu odpadu nejsou překročeny limitní hodnoty pro IIa třídu vyluhovatelnosti 

 - tabulka 2.1. – příloha č.2 vyhlášky 294/2005 Sb. 
4. byla splněna podmínka bodu I přílohy č.9 vyhl. 383/2001 Sb. (obsah biol. rozložitelných látek) 
5. nejedná se o odpad, který vyhovuje podmínce dle bodu 7 přílohy č.9 vyhl. 383/2001 Sb. 
6. odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s §11 odst.3 zák.185/2001 
7.  všechny informace uvedené v tomto ZPO jsou pravdivé a úplné 

ANO NE 

 


