Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
(§16, odst.3 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, §2 vyhl.č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

Žadatel :
Sídlo

:

Provoz :
IČO
:
Právní forma:
Telefon :
Fax
:
Mail
:
Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby oprávněné jednat jménem žadatele:
Jméno a příjmení osoby zodpovědné za nakládání s odpady, popř. odpadového
hospodáře:
Seznam nebezpečných odpadů, dle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno:
Katalogové
číslo
odpadu

Název odpadu

Pozn. (místa vzniku odpadu, způsob nakládání
s odpadem, upřesnění druhu odpadu, odhad
ročního množství apod.)

Stručný popis činnosti firmy:

Způsoby nakládání s odpady, příp. popis míst shromažďování odpadů:

…………………………….
Podpis, razítko

Přílohy:
- smlouvy s odběrateli jednotlivých druhů odpadů (kopie)
- živnostenský list (kopie) nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie)

Povinnosti původce odpadů (dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů)
1.

zařazovat odpady dle druhů a kategorií ( vyhl.č. 381/2001 Sb.,- Katalogu odpadů )

2.

zajistit přednostní využití odpadů

3.

odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné
k jejich převzetí a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

4.

ověřovat nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností

5.

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

6.

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

7.

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a zasílat příslušnému
správnímu úřadu další údaje dle zákona a prováděcích předpisů

8.

při produkci nad 50 kg odpadů nebezpečných a nad 50 t odpadů ostatních za rok zasílat
hlášení o odpadech do 15.2. následujícího roku na příslušný městský úřad odbor životního
prostředí (dle přílohy č.20 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

9.

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a předložit na vyžádání dokumentaci a
poskytnout úplné a pravdivé údaje

10. Při roční produkci více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu
zpracovat plán odpadového hospodářství a zajistit jeho plnění
11. v případě, že ve dvou po sobě následujících letech byla celková produkce odpadů vyšší než 100 t za
rok je nutno ustanovit odpadového hospodáře s příslušnou kvalifikací a praxí a za podmínek
stanovených zákonem
12. s nebezpečnými odpady je možno nakládat pouze se souhlasem příslušného správního orgánu do 100 t odpadu za rok vydává souhlas na základě žádosti původce městský úřad, nad 100 t za rok
úřad krajský

