Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
nemocnice Středočeského kraje Máchova 400 256 44 Benešov Česká Republika
spalovna nebezpečných odpadů

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU (INFORMACE A DOKLADY O KVALITĚ ODPADU)
Identifikační údaje dodavatele odpadu

Název, adresa provozovny, kde odpad vznikl

Název:

Název:

Sídlo:

Adresa:

Adresa:
IČ:
Název druhu odpadu: Kategorie odpadu (O/N): Katalogové číslo:
Výčet nebezpečných vlastností (pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad“) ( Příloha k vyhlášce č. 376/2001 Sb.):
H1 Výbušnost

H8 Žíravost

H2 Oxidační schopnost

H9 Infekčnost

H3-A Vysoká hořlavost

H10 Teratogenita (toxicita pro reprodukci)

H3-B Hořlavost
H4 Dráždivost

H11Mutagenita
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou
nebo kyselinami

H5 Škodlivost zdraví

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po
jejich odstranění

H6 Toxicita

H14 Ekotoxicita

H7 Karcinogenita

Žádné

Popis vzniku odpadu:

Fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva,zápach):

ANO
Protokol o odběru vzorku odpadu (připojte jako přílohu tohoto dokladu):
Protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), (připojte jako přílohu tohoto
ANO
dokladu):

/

NE

/

NE

BYLO
Hodnocení bylo/nebylo zpracováno na základě zkoušek (chemické analýzy) - zaškrtněte

NEBYLO

Předpokládané množství odpadu v dodávce:
Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok:

Stanovení kritických ukazatelů:
Jakýkoliv odpad dodaný do zařízení neobsahuje:
uzavřené obaly s nezjištěným obsahem
odpady ze stomatologických ordinací (vyjma odpadů skupiny 18 01)
různá zařízení s obsahem rtuti
kyseliny a zásady
výbušniny a střelivo
kapalné odpady s vyšším obsahem PCB než 20 mg/kg
kovové nebo nespalitelné předměty s větším rozměrem než 200 mm
jakýkoliv odpad s obsahem chloru v některých kombinovaných přípravcích
rozpouštědla s obsahem perchlorethylenu
kal s obsahem rozpouštědel s chlorovanými uhlovodíky
hořlaviny I. A II. Třídy
jiné ukazatele:
Čestné prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka/původce),osoby odpovědné za úplnost,správnost a pravdivost informací
uvedených v základním popisu odpadu:
Jméno a příjmení (firma):
Datum:
Bydliště:
Podpis:
Telefon/fax/e-mail:
Prohlašuji,že výše uvedené informace jsou správné a pravdivé a to stvrzuji svým vlastnoručním podpisem

Pozn: Vyplnte prosím údaje do vybarvených políček.

