LOGLA, s.r.o.
Pražská 326
250 81 Nehvizdy
okres Praha-východ
IČ: 270 93 557

Zařízení k využívání odpadů
„LOGLA Nehvizdy“

Základní popis odpadu
Pro přijetí odpadu do zařízení k využívání odpadů „LOGLA Nehvizdy. Souhlas k provozování zařízení dle
ustanovení §14 zákona č. 185/2001 Sb. byl vydán Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství.

Původce odpadu:

Adresa provozovny, kde odpad
vznikl + IČP provozovny:

Zařazení odpadu původcem:
Katalogové číslo:
Název druhu
odpadu:
Kategorie:

Ostatní

Odpovědná osoba původce:

Předpokládaná
hmotnost odpadu
v dodávce:

Předpokládaná hmotnost a četnost
dodávek odpadu shodných vlastností
do zařízení za rok:

Fyzikální vlastnosti odpadu:
Tuhá fáze.
Údaje o vyluhovatelnosti
a určení skupiny skládky:
V příloze uvedeny rozbory dle
NV 294/2005 Sb., tabulka 10.1
a 10.2.

Popis vzniku odpadu:
Stavební činnost.
Opatření, která je třeba v zařízení učinit po přijetí
předmětných druhů odpadů:
Postup dle provozního řádu zařízení.

Kritické ukazatele odpadu:
Mísitelnost odpadu:
Sledováno dle NV 294/2005 Sb.
Bez omezení.
Prohlašujeme, že byla provedena kontrola odpadu, odpad nemá nebezpečné vlastnosti,
nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin, že odpad nelze jinak
využít ani jinak odstranit, že postupuji v souladu s platným zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. a souvisejícími právními předpisy, především vyhláškou č. 93/2016 Sb. a
vyhláškou č. 383/2001 Sb. Toto prohlášení platí pro odpady dodané do zařízení od první
dodávky.
Souhlas provozovatele zařízení
Podpis původce odpadu:
k využívání odpadů s přijetím odpadu
do zařízení:

Datum:

Datum vyplnění základního popisu odpadu:

Přílohy: Laboratorní rozbory dle NV 294/2005 Sb., tabulka 10.1
a 10.2.

Zařízení k využívání odpadů
„LOGLA Nehvizdy“

LOGLA, s.r.o.
Pražská 326
250 81 Nehvizdy
okres Praha-východ
IČ: 270 93 557

Čestné prohlášení původce odpadu
Pro přijetí odpadu do zařízení k využívání odpadů „LOGLA Nehvizdy. Souhlas
k provozování zařízení dle ustanovení §14 zákona č. 185/2001 Sb. byl vydán
Krajským
úřadem
Středočeského
kraje,
odborem
životního
prostředí
a zemědělství.

Původce odpadu:

Adresa provozovny, kde odpad
vznikl + IČP provozovny:

Zařazení odpadu původcem:
Katalogové
číslo:
Název druhu
odpadu:
Kategorie:
Ostatní

Odpovědná osoba původce:

Potvrzujeme, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, že se jedná o odpad, který lze
přijmout do předmětného zařízení k využívání odpadů, že odpad neobsahuje látky,
které by jej mohly činit odpadem nebezpečným, že postupuji v souladu s platným
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejícími právními předpisy, především
vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu, dodanému při první z řady dodávek
tohoto odpadu či při jednorázové dodávce odpadu do zařízení a lze jej hodnotit podle
předložených laboratorních rozborů.
Byli jsme seznámeni se skutečností, že do předmětného zařízení k využívání odpadů
mohou být přijímány pouze odpady dle schváleného provozního řádu zařízení.
Datum:

Podpis odpovědného zástupce původce odpadu:

