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VÁŠ DOPIS/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Ha/14/2016

V ČESKÉ TŘEBOVÉ DNE
10.6. 2016

Věc: Výzva k doplnění údajů
Vážení dodavatelé/odběratelé,
na základě novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, novelou
zákona č.223/2015 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb. a na základě změny vyhlášky č. 383/2001 o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 83/2016 kterou se mění
vyhláška č. 383/2001 Sb., Vás vyzíváme k doplnění údajů.
V tomto zákoně a vyhlášce je mimo jiné povinnost sdělit s dodávkou odpadu do zařízení IČZ
(identifikační číslo zařízení), nebo IČP (identifikační číslo provozovny). Jednoduše řečeno kdo
provozuje zařízení na převzetí odpadu má přidělené Kú - IČZ (osmimístné číslo). Kdo neprovozuje
toto zařízení, tak musí uvádět na dokumenty, které dodává s odpadem IČP. IČP přiděluje živnostenský
úřad a je desetimístné. V této vyhlášce příloha č. 2 se uvádí:
Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů
2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s
odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:
a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu,
identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny,
pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky
(dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód
ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku
odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku
odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho
nebezpečných vlastnostech,
c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení
s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru
vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.
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IČP (identifikační číslo provozovny) - uvede se identifikační číslo provozovny přidělené
živnostenským úřadem. V případě, že se jedná o hlášení za činnost, při které vznikla produkce
odpadů nebo bylo s odpady nakládáno na příslušném území obce s rozšířenou působností nebo
správního obvodu hl. m. Prahy, pak se zde vyplňuje kód ORP z číselníku s právních obvodů
vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno IČP a
nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se zde IČP, které si dodavatel zvolí sám.
Potřebné formuláře si můžete stáhnout zde:
http://www.ekobi.cz/odpady/skladka-tko-trebovice/dokumenty-a-tiskopisy-2/

Povinnost uvádět tato čísla je od 1.7.2016
V případě nedodání tohoto čísla, nebude Váš odpad přijat do zařízení.
Doplněné údaje je možné zaslat na e-mail: skladka@ekobi.cz

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Miloslav Cink
jednatel společnosti
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