Podmínky pro dodávku odpadù k odstranìní ve spalovnì odpadù
SPORTEN, a.s. Nové Mìsto na Moravì:
1. Dodávány mohou být pouze odpady uvedené v „Seznamu odpadù, které lze pøijímat do
zaøízení“, jejichž spalování bylo povoleno pøíslušnými orgány státní správy.
2. V pøípadì jednorázové nebo první z øady dodávek odpadu pøedloží pùvodce nebo
oprávnìná osoba písemné informace (dle pøílohy è. 2 k vyhl. 383/2001 Sb.) alespoò
v tomto rozsahu: název, adresu sídla a IÈ, bylo-li pøidìleno, dodavatele odpadu, kód
odpadu, kategorie a pøi dodávkách nebezpeèného odpadu také údaje o jeho nebezpeèných
vlastnostech.
3. Odpady musí být dodány v souladu se Zákonem o odpadech è. 185/2001 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Každá dodávka odpadù kategorie "N" musí být doložena øádnì
vyplnìným Evidenèním listem pro pøepravu nebezpeèných odpadù dle pøílohy è. 26
k vyhlášce è. 383/2001 Sb.
4. Maximální velikost tuhého odpadu musí vyhovovat rozmìrùm: 50 cm  60 cm  80 cm
5. Pokud budou odpady dodány v nespalitelných nebo nadrozmìrných obalech, zajistí
objednatel jejich vyprázdnìní dle pokynù obsluhy spalovny.
6. Odpady, které svojí konzistencí nejsou v daném stavu vhodné pro pøímé dávkování
do spalovacího zaøízení, je objednatel povinen upravit dle pokynù obsluhy spalovny
(napøíklad zahuštìním, separací nevhodných èástí, úpravou nadrozmìrných èástí apod.).
7. Odpady, které nelze sypat do násypky spalovny (napø. prašné, pastovité a polotekuté
odpady, odpady ze zdravotnických zaøízení nebo jinak závažné a obtížné odpady) musí být
dodávány ve spalitelných uzavøených obalech nebo PE pytlech, které vylouèí pøímý styk
obsluhy s odpadem.
8. Z bezpeènostních dùvodù nesmí odpad urèený ke spalování obsahovat sklo, kovové
odpady, výbušniny, radioaktivní látky, stavební su•. Kovové obaly zneèištìné škodlivinami
je nutno dodávat oddìlenì od ostatních odpadù.
9. U odpadù ze zdravotnictví a veterinární péèe (skupina 18) musí být injekèní jehly a jiné
ostré pøedmìty ukládány samostatnì do pouzder nebo pevných plastových nádob, aby pøi
manipulaci s nebezpeèným odpadem nedošlo k poranìní obsluhy. V žádném pøípadì nesmí
být volnì vhozeny do igelitového pytle s ostatním zdravotnickým odpadem.
10. Odpady budou pøejímány na základì uzavøené smlouvy (nebo objednávky) a to v pracovní
dny v dobì od 600 do 1300 hodin nebo ve smluvnì dohodnutém termínu. Odpady budou
váženy na váze spalovny. Pùvodce odpadu (dopravce) potvrdí podpisem do knihy odpadù
množství a druh dodaného odpadu.
11. Pøi zjištìní nedodržení „Podmínek pro dodávku odpadù k odstranìní“ bìhem pøejímky
odpadu nebudou tyto odpady pøevzaty ke zneškodnìní. Pøípadné škody vzniklé
nedodržením tìchto podmínek uhradí dodavatel odpadu v plné výši.
12. SPORTEN, a.s. si vyhrazuje právo zmìny a upøesnìní tìchto podmínek na základì
vlastních zkušeností s provozováním spalovacího zaøízení, pøípadnì dodateèných
požadavkù orgánù státní správy.

MiŠi©2015

