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Pøíloha 5
A. Obsah žádosti o udìlení souhlasu k nakládání s
nebezpeènými odpady

a)

sídlo nebo místo nebo adresa žadatele,

b)

složení,
charakteristické
vlastnosti
nebezpeèných odpadù, se kterými bude nakládáno,

c)

popis technického zaøízení, na kterém bude
nakládání s nebezpeènými odpady provádìno,
vèetnì technologického postupu,

d)

j)

návrh zpùsobu a trasy dopravy odpadù,

k)

pøedpokládané
odpadù.

termíny

realizace

dovozu

C. Obsah žádosti o udìlení souhlasu s vývozem
nebezpeèných odpadù

a)

sídlo a místo a adresa tuzemského žadatele
o vývoz,

doklad o odborné zpùsobilosti žadatele
k nakládání s nebezpeènými odpady.

b)

adresa zahranièního adresáta vyvážených
odpadù s uvedením zpùsobu využití nebo
zneškodnìní odpadù,

B. Obsah žádosti o udìlení souhlasu s dovozem
odpadù

c)

charakteristické vlastnosti a množství vyvážených odpadù,

a)

sídlo nebo místo nebo adresa tuzemského
žadatele,

d)

b)

množství, kategorie a druh dovážených odpadù,

zpùsob dopravy vyvážených odpadù a pøehled
tranzitních státù,

e)

c)

charakteristické vlastnosti dovážených odpadù,

písemný souhlas orgánù státní správy pøíjemce odpadù a tranzitních státù,

f)

d)

adresa zahranièního dodavatele
popøípadì zdroj odpadù,

doklad o splnìní podmínek vyplývajících pro
Èeskou republiku z mezinárodních dohod
o pøepravì nebezpeèných odpadù.

e)

zpùsob využití nebo zneškodnìní odpadù
v Èeské republice se závazným stanoviskem
právnické nebo fyzické osoby zabezpeèující
jejich využití nebo zneškodnìní, zpùsob
uskladnìní a výši provozních zásob odpadù,

odpadù,

f)

doklady prokazující splnìní podmínek stanovených ve zvláštních pøedpisech,

g)

druh a množství odpadù vzniklých zpracováním dovezených odpadù, doklad o zabezpeèení jejich zneškodnìní,

h)

i)

zdùvodnìní nezbytnosti dovážených odpadù
jako druhotných surovin pro naše národní
hospodáøství a nemožnost jejich nahražení
tuzemskými odpady nebo surovinami (kvalitativnì, technologicky, kvantitativnì i ekonomicky),
zdùvodnìní dovozu odpadù pro jiné úèely než
je jejich zneškodnìní,

D. Obsah žádosti o udìlení souhlasu s tranzitní
pøepravou odpadù

a)

sídlo nebo místo a adresa zahranièního žadatele o tranzitní pøepravu odpadù pøes území
Èeské republiky,

b)

sídlo nebo místo a adresa objednavatele,

c)

charakteristické vlastnosti odpadù,

d)

zpùsob pøepravy a trasa pøes území Èeské
republiky,

e)

potvrzení, že pokud nebezpeèné odpady nebudou dovozcem pøejaty budou vývozcem vzaty
zpìt,

f)

doklad o splnìní podmínek vyplývajících pro
Èeskou republiku z mezinárodních dohod
o pøepravì nebezpeèných odpadù.

