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Marius Pedersen  

Smlouva 0 odvozu a odstraneni ci vyuziti odpadu Obchodnf akadomie a SUedni COl/U,na 5; 

Marius Pedersen a.s. 
Prubezna 1940/3 

c.: 200578 generala Frantiska Failla, Lounv, 11.0. 

CI. I 
Smluvni strany 

o 
o 
R 

 
N 
o 

C.j .. 

1 6 .1 U. 2018 

500 09 Hradec Kralove 
Provozovna:Zatec 
Geradicka 1014, 43801 Zatec 

IGO: 
DIG: 
Bankovnf spojenf: 
Obchodnf rejsti'fk: 
Zastoupenf: 

42194920 
CZ42194920 
CSOB Hradec Kralove c.ll.: 17764883/0300 
Krajsky soud v Hradci Kralove, odd. B, vlozka 389 
Pavel Strnad, oblastnf manazer 
jednajfcf na zaklade zmocnenf 
e-mail: pavel.strnad@mariusoedersen.cz 

ve vecech obchodnfch je dale opravnen jednat: 
Gabriela Srotova, obchodnf zastupce 
tel.: 415 748 346, fax: 415 749 346 
e-mail: gabina.srotova@mariuspedersen.cz 
mobil: 724 949 505 

ve vecech technickych je dale opravnen jed nat: 

(dale jen zhotovitel) 

a 

Obchodni akademie a 
prispevkova organizace 
Osvoboditelu 380 
44001 Louny 

IGO: 

Ales Novacek, vedoucf provozu 
tel.: 415 748 346, fax: 415 749 346 
e-mail: ales.novacek@mariuspedersen.cz 
mobil: 724949510 

Stiedni odborna skola generala Frantiska Fajtla, Louny, 

14451042 
DIG: JE.  DPH 
Zastoupenf: 

tel: 
e-mail: 

IGP: 

(dale jen objednatel) 

smlouva C. 200578 

Mgr. Simona Vagnerova, i'editelka 

415655489 
skola@oasoslouny.cz 

1445104261 

Obchodni akademie a Stiedni odborna skola 
ge::?re l:  Fajlla, Louny, p.o. 

440 01 Louny, Osvoboditelu 380 
Ie: 14451042 DIC: CZ14451042 

. -. ·2· 
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Marius Pedersen 

CI. II 
Predmet smlouvy 

1) Pi'edmetem teto smlouvy je pi'evzeti, popi'. odvoz a odstraneni ci dalsi vyuzitf odpadu 
prosti'ednictvim zhotovitele, jejichz puvodcem je objednatel, die konkretnich podminek 
definovanych v cenfku teto smlouvy. 

2) Zhotovitel se zavazuje tento odpad pi'evzit v souladu s cl. II, odst. 1) a cl. IVa objednatel 
se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v teto smlouve die cl. VI, pi'icemz 
okamzikem pi'evzeti odpadu zhotovitelem tento pi'ebira veskere povinnosti puvodce - viz. 
zakon c. 185/2001 Sb. v platnem zneni. 

3) V pi'ipade pozadavku Ize po pi'edchozi dohode mezi zhotovitelem a objednatelem 
poskytnout dostatecne mnozstvi nadob na pi'edmetne odpady. 

4) V pi'ipade, ze zhotovitel poskytne na zadost objednatele specialnf nadoby (napi'. 
velkoobjemove kontejnery) a objednatel upusti od vyuzivani techto nadob. Objednatel 
odkoupi v pi'ipade zajmu zhotovitele pi'edmetne nadoby za cenu nakupni minus 
dosavadni pronajem. 

CI. III 
Misto plneni predmetu smlouvy 

1) Smluvni strany se dohodly, ze mistem plneni pi'edmetu teto smlouvy je: 

Obchodni akademie a Stredni odborna skola generala Frantiska Fajtla, Louny, 
prispevkova organizace, Osvoboditelu 380 

2) Mistem nasledneho odstranenf ci vyuziti odpadu die teto smlouvy jsou odpovidajici 
vlastni zai'izeni ci zai'fzeni smluvnich partneru zhotovitele. 

CI.IV 
Prevzeti a kontrola odpadu 

1) Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze odpad, dohodnuty v teto smlouve, 
zati'ideny ve smyslu vyhlasky MZP c. 381/2001 Sb. 

2) Jednotlive druhy odpadu budou zhotovitelem pi'evzaty vyhradne na zaklade pi'edlozeni 
dokladu 0 kvalite odpadu - pi'iloha C. 2 k vyhlasce MZP c. 383/2001 Sb., viz. pi'iloha teto 
smlouvy (pi'edchozf laboratorni rozbor nebo odborne posouzeni odpadu) a i'adne 
vyplnene pruvodky odpadu (odpady kategorie 0), nebo evidencniho listu pro pi'epravu 
nebezpecnych odpadu po uzemi CR (odpady kategorie N - viz. vyhl. MZP C. 383/2001 
Sb., pi'iloha C. 26). 

3) V pi'ipade, ze odpad bude zhotoviteli pi'edavan v nadobach poskytnutych objednatelem, 
zodpovida objednatel za technicky stay techto nadob a jejich zpusobilost k pi'eprave 
odpadu die teto smlouvy. 

4) Vazeni odpadu bude realizovano na vahach urcenych zhotovitelem. Naklady na vazeni 
jsou soucasti pi'edmetu teto smlouvy. 
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Marius Pedersen 
5) Objednatel zajistf, aby pri nakladani odpadu na dopravni prostredek nedochazelo k jejich 

uniku. Pripadny unik odpadu bude objednatelem neprodlene vyresen na jeho naklady a 
nebezpeei v souladu s platnymi pravnimi predpisy v oblasti ochrany zivotniho prostredi, 
silnieni dopravy a dalsich souvisejicich predpisu. 

6) Objednatel zajisti pristup z verejne komunikace k mistu uskladneni odpadu tak, aby byla 
umoznena manipulace s odvazenymi odpady. V pripade nedodrZeni teto podminky je 
zhotovitel opravnen odpad neodvezt. 

7) V pfipade nesouladu dodaneho odpadu s odpadem definovanym v teto smlouve bude 
odpad posouzen odpovednym zastupcem zhotovitele, uvedenym v el. I, odst. 2) teto 
smlouvy. 

a) Pokud se bude jednat 0 odpad, se kter9m je zhotovitel opravnen nakladat, bude tento 
odpad odstranen ei dale vyuzit v odpovidajicim zarizeni, ureenem zhotovitelem. 
Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit cenu za skuteene prevzaty druh odpadu 
veetne vsech prokazatelne souvisejicich nakladu. 

b) Pokud objednatel doda zhotoviteli odpad, se kter9m tento nema opravneni nakladat, 
bude vozidlo i s nakladem vraceno zpet objednateli. Objednatel se zavazuje v tomto 
pripade uhradit zhotoviteli veskere naklady, spojene s vracenim odpadu objednateli. 

8) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veskere skody, ktere mu vzniknou v souvislosti 
s porusenim vyse uvedenych povinnosti objednatele. 

CI. V 
Doba platnosti smlouvy 

Vypovedni Ihuty a podminky 

1) Smlouva se sjednava na dobu neureitou a nabyva platnosti a ueinnosti dnem jejiho 
podpisu smluvnimi stranami. 

2) Smlouvu Ize ukoneit: 

a) na zaklade vzajemne pisemne dohody smluvnich stran 

b) jednostrannym pisemnym odstoupenim od smlouvy v pripade zavazneho 
neplneni podminek smlouvy, kterYm je: 

ze strany zhotovite/e: 
- neprevzeti odpadu dohodnutych v teto smlouve a radne dokladovanych 
ze strany objednate/e: 
- dodani odpadu nad ramec teto smlouvy 
- neplaceni ei pozdni placeni faktur - danovych dokladu zhotovitele 
Smluvni strany se dohodly, ze v tomto pripade konei smluvni vztah dnem dorueeni 
pisemne vypovedi druhe smluvni strane. 

c) pisemnou vypovedi bez udani duvodu 

Smluvni strany se dohodly na vypovedni Ihute 30 kalendarnich dnu od data 
dorueeni vypovedi druhe smluvni strane. 

d) pisemnou vypovedi pro nedohodu 0 cene predmetu smlouvy 

Smluvnf strany se dohodly na ukoneeni smluvnfho vztahu die teto smlouvy ke dni 
predpokladane platnosti novych cen predmetu smlouvy predkladanych zhotovitelem. 

4) Zhotovitel si vyhrazuje pravo okamziteho odstoupeni od smlouvy v pripadech, kdy 
zavazne provozni duvody znemozni provoz vlastniho zarizeni zhotovitele ei jeho 
smluvnich partneru. Objednatel se zavazuje toto pravo respektovat. 
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Marius Pedersen 

CI. VI 
Cena predmetu smlouvy 

Platebni podminky 

1) Cena pi'edmetu smlouvy se stanovuje cenikem. V pi'ipade zmeny cen se zhotovitel 
zavazuje informovat objednatele pisemnou formou minimalne 30 kalendai'nich dnu pi'ed 
datem jeho platnosti. 

K cenam uvedenym v ceniku bude uctovana DPH die platnych pi'edpisu ke dni 
zdanitelneho plneni. 

2) Smluvni strany se dohodly, ze uhrada ceny pi'edmetu smlouvy bude provadena na 
zaklade mesicnich faktur - danovych dokladu zhotovitele, jejichz splatnost se sjednava 
na 14 kalendai'nich dnu od data odeslani objednateli. 

3) V pi'ipade prodleni s uhradou faktury - danoveho dokladu ci podilu fakturovane castky ze 
strany objednatele, je zhotovitel opravnen uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z 
dluzne castky za kazdy den prodleni se zaplacenim, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit. 

CI. VII 
Zaverecna ustanoveni 

1) Smluvni strany se dohodly, ze zachovaji mlcenlivost 0 podminkach teto smlouvy i 
skutecnostech, s nimiz se seznami pi'i plneni smluvnich povinnosti. 

2) Ke zmene, doplneni ci zruseni teto smlouvy muze dojit vyhradne pisemnou formou. V 
pi'ipade zmeny ci doplneni tate uprava nabyva platnosti podpisem smluvnich strano 
Zruseni smlouvy Ize provest jednostranne pi'i dodrZeni podminek uvedenych ve smlouve. 

3) Vztahy touto smlouvou neupravene se i'idi obecne zavaznymi pravnimi pi'edpisy CR v 
platnem zneni. 

4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jeden. 

5) Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu i'adne pi'ecetly, souhlasi s jejim obsahem a 
konstatuji, ze pine vyjadi'uje jejich pravou a svobodnou vuli a nebyla ujednana v tisni ani 
za jinak jednostranne nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pi'ipojuji sve podpisy. 

za objednatele: 

V Lounech dne 12.10.2018 

Mgr. Simona  
i'editelka 

smlouva c. 200578 

za zhotovitele: 

Pay I Strnad 
oblastni manazer 
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Marius Pedersen 

Cenik ke smlouve c.: 200578 
o odvozu a odstraneni ci vyuziti odpadu platny od 01.01.2018 

Marius Pedersen a.s. 
Prubezna 1940/3 
500 09 Hradec Kralove 
Provozovna: Zatec 

Obchodni akademie a Stredni odborna 
skola generala Frantiska Fajtla, Louny, 
prispevkova organizace, 
Osvoboditelu 380 

43801 Zatec, Geradicka 1014 44001 Louny 
IGO: 42194920 IGO: 14451042 
DIG: CZ42194920 

1. Odstranen; odpadu kategorie 0 

2001 08 o Biologicky rozlozitelny odpad - odpad z kuchyni a 
stravoven 

2001 25 o Jedly olej a tuk 
* cena zahrnuje dopravu odpadu na koncove zafizen{ 

2. DaIs; ustanoven; 

kg 6,50 

kg 0,00 

Pfipadny jiny druh odpadu Ize sjednat se zhotovitelem pouze na zaklade pisemne dohody. 
Uvedene ceny neobsahuji DPH. 

3. Kontakt za zhotovite/e 
ve vecech obchodnich: 
pani Gabriela Srotova obchodni zastupce 
mobil: 724 949 505, e-mail: qabina.srotova@mariuspedersen.cz 
ve vecech provoznich pan Ales Novacek vedouci provozu 
mobil: 724 949 510, e-mail: ales.novacek@mariuspedersen.cz 
mistr provozu Louny: Jan Cambel, tel: 724 949 506, e-mail: jan.cambel@mariuspedersen.cz 

4. Kontakt za objednate/e 
Skolni jidelna 

V Lounech dne 12.10.2018 

smlouva C. 200578 

tel.: 776440067 

V Zatci dne 12.10.2018 

a 
oblas ni manazer 

  a .. s. 
Pruth\i!na 1','4')/3, 'iCO 09 H.odec KrQiov' 

Provt):t.()'J'f"'2  
Cerod!.    Lo1ac 

Dlt:  94';20 
-:::-

strana 5/5 



I ZAKLADNI POPIS ODPADU 
ve smyslu zakona c. 185/2001 Sb. v platnem zoeni a provadecich pravnich pFedpisu v platnem zneni 

Zp.iisob '!Y.Qlflovtmi: odpovfdajfcf I1daj oznacte popisem nebo X, v pffpade nedostatku mista pokracujte v poznamce na druM strane. 

10 cislo smlouvy I cislo zakl.popisu: 200578 Jmeno odpov. pracovnika die smlouvy: Srotova Gabriela 

Identifikacni udaje dodavatele (vlastnlka) odpadu Identifikacnl udaje puvodce odpadu 

Nazev nebo jmeno, prijmeni: Nazev nebo jmeno, prijmeni: 

Obchodni akademie a Stredni odborna skola generala Obchodni akademie a Stredni odborna skola generala 

Frantiska Fajtla, Louny, prispevkova organizace Frantiska Fajtla, Louny, pi'ispevkova organizace 

Adresa/sidlo: 
Osvoboditelu 380, 440 01 Louny 

Adresa/sidlo:Osvoboditelu 380, 440 01 Louny 

ICl: 

IC:14451042 ICP: 1000534634 IC:14451042 

Nazev a adresa provozovny, kde odpad vznikl 

IGl: ICP: 1445104261 IClUJ: ORP/SOP: 

Nazev,adresa: Obchodnf akademie a Sti'ednf odborna skola generala Frantiska Fajtla, Louny, (pro pripad vzniku odpadu 

[pi'fspevkova or_Qanizace Osvoboditelu 380 44001 Lounv mimo provozovnu) 

ODPAD (zarazeni podle Katalogu odpadu) 

Nazev druhu odpadu Biologicky rozlozitelny odpad 

Katalogove cislo Stanoveni die vyhlasky c. 93/2016 v platnem zneni 2 0 0 1 0 8 

Odpad zarazeny pod Ie Katalogu odpadu jako odpad ostatni :x 
Kategorie odpadu Odpad zarazeny podle Katalogu odpadu jako odpad nebezpecny N 

Odpad, kteremu byla kategorie nebezpecny odpad pi'ii'azena v souladu se zakonem O/N o odpadech c. 185/2001 Sb. v platnem zneni 

Pi'edpokladane mnozstvi odpadu v dodavce: 
Predpokladana hmotnost a cetnost dodavek odpadu Predpokladane mnozstvi odpadu dodaneho do 

shodnych vlastnosti: zarizeni za rok: 

tun xza rok po tun tun 

Uplna specifikace odpadu puvodcem nebo dodavatelem (vlastnikem) odpadu 

Informace 0 technologii vzniku 
Odpad vznika pri provozu kuchyne, stravovny, jidelny, vyrobny 

odpadu 

Informace 0 surovinach 
vstupujfcich do procesu vzniku Suroviny pro pripravu pokrmu, pochutin, apod. 

odpadu 

Fyzikalni nebo jine vlastnosti 
odpadu (konzistence, barva, Kasovite az tekute, neurcite barvy a s moznym zapachem 

zapach ... atd.) 

Kriticke ukazatele 

~ 
Jsou stanoveny a pravidelne ovei'ovany s cetnosti x za rok tyto: 

(klicove pro moznost pi'ijeti odpadu 
do zai'izenf) 

Nebezpecne vlastnosti odpadu ~ 
kat. "N" nebo "O/N" N u HP 1 HP2 HP 3 1 HP 4 1 HP 5 HP 6 1 HP 7 HP8 HP9 HP10 HP 11 HP12 HP13 HP14 HP15 

Podil biologicky rozlozitelne slozky v odpadu 0% < 10% <20% <30% <40% Jiny: ~ % 

Informace pro skladkovani odpadu 
Udaje 0 vyluhovatelnosti odpadu: Vodny vYluh pi'ipraveny z odpadu postupem die CSN EN 12457-4 (83 8005) 
nepi'ekracuje v zadnem z ukazatelu nejvyse pi'ipustne hodnoty uvedene v pi'iloze c. 2 vyhl. 294/2005 Sb. v I lIa lib '" platnem zneni pro vyluhovou ti'idu cislo 
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Obsah Toe v susine odpadu nepfekracuje povoleny limit uvedeny v pffloze c. 4 k 
 294/2005 Sb. v platnem znenf pro skupinu (podskupinu) skladky uvedenou 

5-NO 5-10 5-001 5-003 v tomto odstavci. Skupina (poskupina) skladky, na kterou muze by! odpad vzhledem 
k svym vlastnostem, vyluhovatelnosti a slozenf ulozen 

Popis odborneho usudku, kter9m byla vyhodnocena pfijatelnost odpadu na danou skladku v pffpade nevypracovanf zakladnfho popisu na 
zaklade vysledku zkousek: 

Odpad nenf skladkovan, ale pfedavan na kompostarnu. 

Omezenf a nezbytna opatfenf po pfijetf odpadu K Jsou stanovena tato (mozno uvest napF. zakaz smfchavanf s vybranymi odpady, 

na skladku a pffpadna omezenf mfsitelnosti nutnost pFekrytl z duvodu obsahu azbestu atd., pFfpadne pokracovanl v poznamce): 

odpadu s jinymi druhy odpadu: 

Cestne prohlaseni puvodce odpadu 
nabo dod.vatele (vlastnlka) odpadu v pHpadi absence potvrzenl ze strany  odp.du 

Odpad nelze vyuzit ani jinak odstranit na zaklade posouzeni v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. v platnem zneni. S odpadem nelze 
nakladat jinym zpusobem v souladu s hierarchii zpusobu nakladani s odpady podle zakona 0 odpadech v platnem zneni. 

Nejedna se 0 odpad, kter9 nelze ukladat na skladky vsech skupin die pfflohy C. 5 vyhlasky c. 294/2005 Sb. v platnem zneni 

Odpad byl upraven v souladu se zakonem 0 odpadech C. 185/2001 Sb. v platnem zneni a jeho provadecimi pravnimi pfedpisy. 

Vsechny inform ace uvedene v tomto zakladnim popisu odpadu jsou uplne a pravdive. V pffpade, ze dojde ke zmene surovin a technologie 
procesu, ve kterem odpad vznika, nebo dalsim zmenam, ktere ovlivni kvalitativni ukazatele odpadu klicove pro jeho pfijetf do zafizenf 
provozovatele, bude zakladni pop is odpadu pfi kazde takove zmene ze strany puvodce nebo dodavatele neprodlene aktualizovan a tato zmena 
bude neprodlene pfsemne oznamena provozovateli. 

Vsechny informace uvedene v tomto zakladnim popisu odpadu byly ziskany v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. v platnem zneni a 
provadecfmi pravnimi pfedpisy. 

Puvodce odpadu odpovida za uplnost a pravdivost udaju 0 odpadu uvedenych v zakladnim popisu odpadu a je odpovedny za vsechny skody 
(vc. financnfch) vznikle provozovateli zafizeni v pfipade uvedeni neuplnych nebo nespravnych informaci 0 vlastnostech, slozenf a deklaraci 
odpadu v zakladnim popise odpadu. V pffpade absence potvrzeni zakladnfho popisu odpadu ze strany puvodce pfechazi tato odpovednost na 
dodavatele odpadu. 

Poznamky, dalsi informace 0 odpadu, prilohy atd. 
Zde uved'te daisl informace k popisovanemu odpadu, napFfklad informace 0 pFflohach (cislo protokolu Q odberu vzorku. cislo protokolu 0 vYsledclch zkousek apod.), 
prohlasenl puvodce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostarny 0 nevhodnosti odpadu ke  apod. 

Odaje 0 osobe odpovl!dne za uplnost, spravnopst a pravdlvost Informacf uvedenych v zakladnim popisu odpadu 

Jmeno a prijmeni: Bydliste: 

Telefon, fax, e-mail: Pod pis: 

Puvodce odpadu Dodavatel odpadu (vlastnik odpadu) Provozovatel zafizeni 
-

Razitko a pod pis Razitko a pod pis Razitko a pod pis 

,  tfedni odborna sKola 
7 

Obchodnl  odbo"; Skola Obchodnl,aka .• Fa'tla, louny, p.o.    ' 
generala ra b ditelu 380 general a r R ajtia, lou ny, p.o. 

pNW"c ,,.'/0,500     440 01 louny :Os 0 0 440 01 loun y' s.voboditelu 380 ProV02:(,vf'K! ZO::HSC: '? 
It: 14451042 DIG: CZ14451042 Ie: 14451042 DIG: CZ14451042    01 I.eta r. 

-3- -3-
,J  

Datum: 15.10.2018 Datum: 15.10.2018 15.10.2018 

Poznamky provozovatele zarizeni 
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ZAKLADNI POPIS ODPADU 
ve smyslu zakona c. 185/2001 Sb. v platnem zneni a provSclecich pravnich pi'edpisu v platnem zneni 

Z/2usob v'l./2lnovani: odpovfdajici udaj oznacte popisem nebo X, v pffpade nedostatku mista pokracujte v poznamce na druM strane. 

ID cislo smlouvy I cislo z';kl.popisu: 200578 Jmeno odpov. pracovnika die smlouvy: Srolov,; Gabriela 

Identifikacnl udaje dodavatele (vlastnlka) odpadu Identifikacni udaje puvodce odpadu 

Nazev nebo jmelnO, pi'ijmeni: Nazev nebo jmemo, pi'ijmeni: 

Obchodni akademie a Sti'edni odborna skola generala Obchodni akademie a Sti'edni odborna skola generala 
Frantiska Fajtla, Louny, pi'ispevkova organizace Frantiska Fajtla, Louny, pi'ispevkova organizace 

Adresa/sidlo: 
Osvoboditelu 380, 440 01 Louny 

Adresa/sidlo:Osvoboditelu 380, 440 01 Louny 

IGl: 

IC:14451042 ICP: 1000534634 IC:14451042 

Nazev a adresa provozovny, kde odpad vznikl 

ICl: IGP: 1445104261 IClUJ: ORP/SOP: 

Nazev,adresa: Obchodnr akademie a Strednr odborna skola generala Frantiska Fajtla, Louny, (pro pffpad vzniku odpadu 

lDtfsoevkova. oroanizace. Osvoh A; "(J 380 . 440 01 Lounv mimo provozovnu) 

ODPAD (zarazeni podle Katalogu odpadu) 

Nazev druhu odpadu Jedly olej a tuk 

Katalogove cislo Stanoveni die vyhlasky c. 93/2016 v platnem zneni 2 0 0 1 2 5 

Odpad zai'azeny podle Katalogu odpadu jako odpad ostatni :x: 
Kategorie odpadu Odpad zai'azeny podle Katalogu odpadu jako odpad nebezpecny N 

Odpad, kteremu byla kategorie nebezpecny odpad prirazena v souladu se zakonem 
O/N o odpadech c. 185/2001 Sb. v platnem zneni 

Predpokladane mnozstvi odpadu v dodavce: Pi'edpokladana hmotnost a cetnost dodavek odpadu Pi'edpokladane mnozstvi odpadu dodaneho do 
shodnych vlastnosti: zai'izeni za rok: 

tun xza rok po tun tun 

Uplna specifikace odpadu puvodcem nebo dodavatelem (vlastnikem) odpadu 

Informace 0 technologii vzniku 
Odpad vznika pi'i provozu kuchyne, stravovny, jidelny, vyrobny 

odpadu 

Informace 0 surovinach 
vstupujicich do procesu vzniku Suroviny pro pi'ipravu pokrmu, pochutin, apod. 

odpadu 

Fyzikalni nebo jine vlastnosti 
odpadu (konzistence, barva, Kasovite az tekute, neurcite barvy a s moznym zapachem 

zapach ... atd.) 

Kriticke ukazatele 

~ 
Jsou stanoveny a pravidelne overovany s cetnosti x za rok tyto: 

(klicove pro moznost prijeti odpadu 
do zarizeni) 

Nebezpecne vlastnosti odpadu 11( 
kat. "N" nebo "O/N" N ou HP 1 HP2 HP 3 1 HP 4 1 HP 5 HP 61 HP 7 HP8 HP 9 HP10 HP 11 HP12 HP 131 HP 14 HP 15 

Podil biologicky rozlozitelne slozky v odpadu 0% ~ < 20% < 30% <40% Jiny: ~ % 

Informace pro skladkovani odpadu 
Udaje 0 vyluhovatelnosti odpadu: Vodny yYluh pripraveny z odpadu postupem die CSN EN 12457-4 (83 8005) 
neprekracuje v zadnem z ukazatelu nejvyse pfipustne hodnoty uvedene v pfiloze c. 2 vyhl. 294/2005 Sb. v I lIa lib III 
platnem zneni pro vyluhovou tfidu cislo 

Obsah TOe v susine odpadu nepfekracuje povoleny limit uvedeny v pfiloze c. 4 k 
vyhlasce 294/2005 Sb. v platnem zneni pro skupinu (podskupinu) skladky uvedenou 

5-NO 5-10 5-001 5-003 v tomto odstavci. Skupina (poskupina) skladky, na kterou muze byt odpad vzhledem 
k syYm vlastnostem, vyluhovatelnosti a slozeni ulozen 
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Popis odborneho usudku, kter9m byla vyhodnocena prijatelnost odpadu na danou skladku v prfpade nevypracovanf zakladnfho popisu na 
zaklade vYsledku zkousek: 

Odpad nenf skladkovan, ale predavan na kompostarnu. 

Omezenf a nezbytna opatrenf po prijetf odpadu 

 
Jsou stanovena tato (mozno uvest napf. zakaz smichavani s vybranymi odpady, 

na skladku a prfpadna omezenf mfsitelnosti 
nutnost pfekryti z duvodu obsahu azbestu atd., pfipadne pokracovani v poznamce): 

odpadu s jinymi druhy odpadu: 

Cestne prohlasenl puvodce odpadu 
nabo dodavatele (vlaatnlka) odpadu v pHpadl ab.ence potvrzenl ze atrany pGvodce odpadu 

Odpad nelze vyuzft ani jinak odstranit na zaklade posouzenf v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. v platnem znllOf. S odpadem nelze 
nakladat jinym zpusobem v souladu s hierarchif zpusobu nakladanf s odpady podle zakona 0 odpadech v platnem znen f. 

Nejedna se 0 odpad, kter9 nelze  na skladky vsech sku pin die prflohy e. 5 vyhlasky c. 294/2005 Sb. v platnem znenf 

Odpad byl upraven v souladu se zakonem 0 odpadech C. 185/2001 Sb. v platnem znenf ajeho provadecfmi pravnfmi predpisy. 

Vsechny informace uvedene v tomto zakladnfm popisu odpadu jsou uplne a pravdive. V pl'ipade, ze dojde ke zmene surovin a technologie 
procesu , ve kterem odpad vznika, nebo dalsfm zmenam, ktere ovlivnf kvalitativnf ukazatele odpadu klfcove pro jeho prijetr do zarfzenf 
provozovatele, bude zakladnf popis odpadu pri kazde takove zmene ze strany puvodce nebo dodavatele neprodlene aktualizovan a tato zmena 
bude neprodlene pfsemne oznamena provozovateli. 

Vsechny informace uvedene v tomto zakladnfm popisu odpadu byly ziskany v souladu se zakonem e. 185/2001 Sb. v platnem znenf a 
provadecfmi pravnfmi predpisy. 

Puvodce odpadu odpovida za uplnost a pravdivost udaju 0 odpadu uvedenych v zakladnfm popisu odpadu a je odpovedny za vsechny skody 
(ve. finanenfch) vznikle provozovateli zaffzenf v pripade uvedenf neuplnych nebo nespravnych informaci 0 vlastnostech, slozenf a deklaraci 
odpadu v zakladnim popise odpadu. V prfpade absence potvrzenf zakladnfho popisu odpadu ze strany puvodce prechazf tato odpovednost na 
dodavatele odpadu. 

Poznamky, dalti informace 0 odpadu, pfJlohy atd. 
Zde uvedte dalsf informace k popisovanemu odpadu, napfiklad informace 0 pnlohach (cislo protokolu Q odberu vzorku. cislo protokolu Q v9sledcich zkousek apod.), 
prohlasenf puvodce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostarny Q  Qdpi,lQY is!ll!,omQostovBoi apod. 

Udaje 0 osobe odpovedn6 za uplnost, spravnopst a pravdivost Informaci uvedenych v zakladnim popisu odpadu 

Jmeno a pfijmeni: Bydliste : 

Telefon, fax, e-mail: Podpis: 

Puvodce odpadu Dodavatel odpadu (vlastnik odpadu) Provozovatel zai'izeni 
 

Razitko a pod pis Razitko a pod pis Razitko a pod pis 

Obchodni  odborni Okola Obchodni  odbormi sKala 

generala F ant'·  ,Louny, p.o. 
generala F fft iska F&11Ia, Louny, p.o.   .<. 

440 01 Louny, OsvoboditelD 380  io)40/S, 500  ov@ 
440 01 Louny, svoboditelu 380 

Ie: 14451042 [l Ie: CZ14451042  lors,r,.;1 
Ie: 14451042 DIG: CZ14451042  1(1  01  a'" 

-3- -3-   '; '741'Z20 
-,:,.-

Datum: 15.10.2018 Datum: 15.10.2018 15.10.2018 

Poznamky provozovatele zaffzeni 
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