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Písemné informace o předávaném odpadu –
pomůcka pro vyplnění

Dokument „Písemné informace o předávaném odpadu „ popisuje vlastnosti a
kvalitu odpadu a stanovuje podmínky, za kterých jej lze uložit na ur čitá zařízení
a vyplývá z legislativní změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a dále vyhlášky č.383/2001 o podrobnostech nakládání s
odpady, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s přílohou č.2 odst. 2 písm. a)
této vyhlášky je dodavatel odpadu povinen poskytnout osob ě oprávněné
k provozování zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z
řady dodávek Písemnou informaci o předávaném odpadu. V této „Informaci“
musí uvést celou řadu údajů m.j. i identifikační číslo zařízení (IČZ), identifikační
číslo provozovny (IČP), kód ORP/SOP, IČZUJ a další náležitosti, se kterými se
nesetkáváme každý den a orientace v nich je značně nepřehledná.
Pro snažší orientaci v této problematice jsme zpracovali následující podrobn ější
vysvětlení údajů, požadovaných k vyplnění.
Nově v roce 2016 do formuláře Písemné informace o předávaném odpadu přibyly
položky:
IČZ
Identifikační číslo zařízení se vyplní v případě, že dodavatelem odpadu je
oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb. Toto číslo má přiděleno subjekt
nakládající s odpady dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a to dle par.14 odst.1
a 2.
Pozn. toto jsou firmy, které zpracovávají odpady a dále s nimi nakládají odpadářské firmy = oprávněné osoby k převzetí odpadů)
IČP
Identifikační číslo provozovny se vyplní v případě, že dodavatelem odpadu je
původce odpadu (právnická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání, obec).
Číslo je možno dohledat na www.rzp.cz.
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Co je IČP a kde se uvádí?
• Identifikační číslo provozovny je desetimístné číslo, které přiděluje
živnostenský úřad automaticky.
• Každá provozovna má své IČP.
• Podnikatelé musí tímto údajem provozovnu označit.
• Od roku 2016 se IČP uvádí v ročním hlášení o odpadech, v písemných
informacích o odpadu či v základním popisu odpadu.

IČZÚJ
Identifikační číslo základní územní jednotky obce, najdete jej na stránkách
Českého statistického úřadu http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=51
ORP/SOP
Vyplňuje se v případě vzniku odpadu mimo provozovnu (např. stavební,
demoliční, servisní činnost) a vychází z číselníků správních obvodů vydaných
Českým statistickým úřadem.
Katalogové číslo odpadu
vyplňte 6-ti místný kód dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění
Kategorie odpadu
vyplňte „O“ v případě, že se jedná o inertní odpad
Název druhu odpadu
vyplňte název dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění
Seznam druhů odpadů, které je možné přijmout na naše Recyklační
středisko
Ke třídění a následnou recyklaci je přijímán pouze následující odpad dle Katalogu
odpadů Vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění:
o 10 02 02 – nezpracovaná truska
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o 10 09 08 - licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10
09 07
o 10 10 08 - licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10
10 07
o 10 12 01 - odpadní keramické hmoty jejich tepelným zpracováním
o 10 12 08 - odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva ( po tepelném
zpracování )
o 10 13 01 – odpad surovin před tepelným zpracováním
o 10 13 14 – odpadní beton a betonový kal
o 17 01 01 – beton
o 17 01 02 – cihly
o 17 01 03 – tašky a keramické výrobky
o 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
o 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
o 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
o 17 05 06 – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
o 17 05 08 - štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
o 17 06 04 - izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
o 17 08 02 - stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
o 17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01,
17 09 02 a 17 09 03
o 19 12 09 - nerosty (např. písek, kameny)
o 19 13 02 – pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
o 20 02 02 - zemina a kameny
o 20 03 03 – uliční smetky.
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