
 
 
 
 

ATEST odpadu ( ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU ) 
pro potřeby „Rekultivace skládky inertních odpadů Jedlová hora“  

 
 
     dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o              
     podrobnostech nakládání s odpady 
 
   Způsob vyplňování: nehodící se škrtněte 

Oprávněná osoba (dodavatel odpadu) Provozovna (původce odpadu), kde odpadu vznikl 

Oprávněná osoba:  Oprávněná osoba:  

Adresa: Adresa: 

PSČ a obec:  PSČ a obec:  

IČ:  IČ:  

 
Odpad Výčet nebezpečných vlastností 

Název:  
NEMÁ 

NEBEZPEČNÉ 
VLASTNOSTI 

Výpis „N“ vlastností kódy H1 – H14: 
 

Kat.č.:  

Kategorie: O 

 
Předpoklad množství 
v dodávce v t 

Předpoklad hmotnosti 
dodávky v t 

Předpoklad četnosti 
dodávek za rok 

Předpoklad množství v t/rok 

    

 
Popis vzniku odpadu Fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.) 

  

 
Stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu 
dodávaných původcem min. 1x za rok dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů 

  

 
Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů 

Chemické reakce 
s nežádoucími projevy: NEJSOU JSOU 

Popis opatření (omezení): 

 
 

Údaje o vyluhovatelnosti – odpad vyhovuje třídě vyluhovatelnosti: 

I IIa IIb III 

 
 

Odpad splňuje podmínky pro přijetí na skládku skupiny: 
S-IO S-OO1 S-OO2 S-OO3 S-NO 

 
 
 



 
 
 

Způsob a postup úpravy odpadu před uložením na skládku: 

Bez úpravy 
pouze pro interntní odpad dle 
§ 4 odst. 5 vyhl. č. 294/2005 

Sb. 

D8 
biologická úprava 

D9 
fyzikálně-chmická úprava 

D13 
úprava složení odpadu 

D14 
jiné způsoby úpravy odpadu 

 
 

Opatření, která jsou na skládce třeba učinit po přijetí odpadu: 

žádná 

 
 

Přílohy: 

Protokol o odběru vzorku č.: 
 

 

Protokol o výsledcích zkoušek 
(vlastnostech odpadu) č.: 
                  

Jiné: 

 
 

Prohlášení oprávněné osoby (původce odpadu): 

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Za oprávněnou osobu  
(osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost 
uvedených informací): 

Za provozovatele: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Bydliště:  Bydliště:  

Telefon:  Telefon:  

E-mail:  E-mail:  

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Jméno, příjmení, podpis, razítko 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Jméno, příjmení, podpis, razítko 

 
 
 


