ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., informace a doklady o kvalitě materiálů a odpadů přijímaných
do zařízení k využívání odpadů v lokalitě Jedlina u Rychnova nad Kněžnou provozovaného
společností BERIMEX s.r.o., se sídlem Palackého 696, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 48151611,
zástupce společnosti: Ing. Jiří Zatloukal, (jednatel), tel: 603 498 624, e-mail: berimex@tiscali.cz
Číslo provozovny: CZH00491
Tel. na obsluhu skládky: 725 64 64 40
a) identifikační údaje materiálu nebo odpadu:
Původce:
název: ____________________________________

Dodavatel:
* název: __________________________________

sídlo: _____________________________________

*sídlo: ___________________________________

IČ: _________________ DIČ: __________________

* IČ: ________________ DIČ: _________________

* vyplňuje se v případě, že je původce odpadu odlišný od dodavatele odpadu
b) název stavby, adresa provozovny dodavatele odpadu, odkud materiál nebo odpad pochází:
název:

_____________________________________________________________________________

adresa:

________________________________________________

c) popis materiálu nebo název druhu odpadu: zemina a kamení / směsný stavební a demoliční odpad
katalogové číslo: 17 05 04 / 17 09 04
kategorie odpadu: „O“ – ostatní odpad
d) popis vzniku materiálu nebo odpadu: zemní práce / stavební bourací práce
e) fyzikální vlastnosti materiálu nebo odpadu: koexistence: sypká v kusech do 40 x 40 cm
barva: šedohnědá
zápach: zemitý
f) protokol o odběru vzorků, pokud jsou při přejímce vyžadovány: č. protokolu X
Zjednodušená přejímka: ANO
g) protokol o výsledcích zkoušek: č. protokolu X
Odpad splňující limitní hodnoty uvedené v tabulce 10.1. a 10.2.v příloze č. 10 vyhlášky MŽP
č. 294/2005 Sb., v aktuálním znění.
h) předpokládané množství v dodávce: _________ tun
i) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek materiálu nebo odpadu shodných vlastností a předpokládané
množství materiálu či odpadu do zařízení dle objednávky _________ tun
j) stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek materiálu nebo
odpadu: Sledování a vyloučení nežádoucích příměsí v předaném materiálu nebo odpadu, které nemohou být
ukládány do zařízení (u stavebních odpadů např. lepenka, eternit, asbest, el. kabely, plasty, dřevené trámy, …)
Potvrzuji, že tento Základní popis odpadu je současně závaznou objednávkou pro uložení výše popsaného
odpadu a za jeho převzetí uhradíme částku 120 / 140 Kč za 1 tunu + DPH.
Jméno a kontakt osoby zodpovědné a úplnost, správnost a pravdivost údajů uvedených výše:
Jméno a funkce : ____________________________________
telefon: ________________________

e-mail: _________________________

___________________________
podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost
údajů uvedených v základním popisu materiálu nebo odpadu

____ ____________
datum

Potvrzený Základní popis odpadu zanechte u skládkaře na skládce, doručte do sídla společnosti anebo zašlete na
naši e-mailovou adresu: berimex@tiscali.cz. Konkrétní termín návozu si dohodněte předem na tel.čísle: 725 64 64 40

