POKYNY PRO DODAVATELE, PŮVODCE A DOPRAVCE ODPADU
Tyto pokyny se vztahují pro všechny dodavatele, původce a dopravce odpadů, které jsou dodány
k převzetí do zařízení k využívání odpadů v lokalitě Jedlinská Lhota u Rychnova nad Kněžnou.
Provozovatel zařízení: BERIMEX s.r.o., se sídlem Palackého 696, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 48151611
zástupce provozovatele: Ing. Jiří Zatloukal, (jednatel společnosti), tel: 603 498 624, e-mail: berimex@tiscali.cz
1) Přípustné druhy odpadů, jež je možné do zařízení přijmout, jsou zejména 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod
číslem 170503. Další druhy přijatelného odpadu jsou aktuálně uvedeny na našich webových stránkách.
Vlastnosti předávaného odpadu musí splňovat požadavky dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, Příloha č. 10, tabulky č. 10.1 a č. 10.2.
Do zařízení je možné předávat pouze nezávadný odpad typu „O“ (bez nebezpečných látek nebo nepovolených příměsí),
nebezpečné odpady není dovoleno do zařízení na využívání odpadů ukládat.
Vlastnosti odpadu jsou popsány v „Základním popisu odpadu“, jeho vzor si původce odpadu vyžádá u provozovatele
zařízen nebo jej může naleznout ke stažení na webové stránce www.berimex.cz. Předaný odpad musí odpovídat
vlastnosti uvedené v Základním popisu odpadu, který jeho původce potvrdí předem vždy pro každý předávaný druh
odpadu.
V případě dodání zakázaného druhu odpadu nebo odpadu s nepovolenými příměsemi, je povinen jeho dodavatel resp.
původce takový nevhodný odpad ze zařízení na své náklady neprodleně odstranit.
2) Převzetí odpadů je prováděno v termínu dohodnutém při objednání návozu. Odpad je přebírán dle pokynů zástupce
provozovatele zařízení na využívání odpadů. Dodavatel odpadu musí požadavek na termín předávání odpadu oznámit
minimálně jeden pracovní den předem. Doba pro přebírání odpadů je v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin
(polední pauza 12:00 až 13:00); jindy jen po předchozí dohodě. Konkrétní čas návozu je třeba upřesnit s obsluhou
skládky na telefonním čísle: 725 64 64 40.
3) Celkové množství předaného odpadu je stanovováno dle tonáže vozidla anebo odborným odhadem obsluhy zařízení na
využívání odpadů (v zařízení nemáme váhu); při každé dodávce je množství odpadu zaznamenáváno do Průvodky
odpadu. Příjezd do zařízení soupravami (přívěs nebo návěs) není možný z důvodů nebezpečí poškození krajnic cesty a
navíc do místní části Lokot je vjezd možný jen pro vozidla o max. délce do 15 metrů.
4) Objednávky návozu odpadu resp. způsob úhrady, předpokládané množství a termín návozu je třeba projednat předem u
zástupce provozovatele zařízení: Ing. Jiří Zatloukal – mobil: 603 498 624 nebo e-mailem: berimex@tiscali.cz. Po
předchozí dohodě může být provozovatelem zařízení zajištěn odběr vzorku odpadu přímo v našem zařízení na využívání
odpadů vč. jeho předání k laboratornímu rozboru vlastností, a to za předem dohodnutou cenu.
Vyúčtování za převzetí odpadu probíhá po ukončení návozu nebo měsíčně či čtvrtletně s tím, že splatnost faktury je 15
dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Provozovatel zařízení si může v některých případech vyžádat zálohu či hotovostní
platbu za přijetí odpadu.
5) Dodavatel, původce resp. dopravce odpadu je povinen nahradit škody způsobené jeho vozidly v zařízení na využívání
odpadů nebo na příjezdových komunikacích. Pokud dojde ke znečištění komunikací (např. bahnem) původce resp.
dopravce tyto uklidí na své náklady.
Tyto pokyny jsou závazné pro každého původce, dodavatele či dopravce odpadu.
V Rychnově n. Kn., 5.2.2019
Ing. Jiří Zatloukal – jednatel
BERIMEX s.r.o.

