
                                                                                               Příloha č.  21 k vyhlášce č.
383/2001 Sb.

Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto
 

Evidenční číslo

odpadů                                                                   (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností)
(Vyplní okresní úřad)   

 Vykazovaný rok List č. 1
Počet listů

Původce 
IČ: Osoba oprávněná jednat jménem obce
Obec (název):  

Ulice:    
Místo:    Datum vyhotovení dokladu   
PSČ: 
OKEČ:
Kód okresu (CZ-NUTS 4):
ICZÚJ:

Celková produkce komunálního odpadu  včetně odděleně sbíraných složek těchto
odpadů          v tunách za rok  (1+2)                    z toho:
1 – produkce komunálního odpadu vč, odděleně sbíraných  složek   sváženého obcí
nebo jí pověřenými oprávněnými osobami
2 produkce odpadu z komunálních  služeb (čištění ulic, tržišť, odpadkových košů
apod.)

A -  Celkové množství sváženého komunálního vč. odděleně sbíraných  složek
těchto odpadů obcí nebo jí pověřenými oprávněnými osobami  (soukromým
sektorem)                                                  v tunách za rok      (A1 + A2)

A1    -  z toho:  množství komunálního odpadu (a)            v tunách za rok
A1.1                                               - z toho:  tradiční svoz (b)
A1.2                                                              svoz objemného odpadu (c)
A1.3                                                               odděleně sbírané složky  

A2  -  z toho: množství odpadu z komunálních  služeb (čištění ulic, tržišť,   
odpadkových košů apod.)

Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen         v %
                                                      



IČ Obec: List č. 2

 Počet listů

Pořad. Dle Katalogu odpadů BŮ

kód

Množství odpadu   (tuny) Kód způsobu
nakládání

Partner Pozn.
číslo Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kateg. Y Celkem (+) z toho dle

 sloupce 8  (-)
IČ, název provozovny,

  sídlo provozovny, kód okresu (CZ-NUTS 4)  provozovny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Způsob  vyplňování  formuláře  pro  komunální  odpad  vč.  odděleně  sbíraných  složek
uvedených v příloze č. 21

IČ -  vyplňuje se identifikační číslo  obce; pokud je IČ  méně než osmimístné, doplní se zleva
nuly na celkový počet 8 míst.
Obec  (název) -  vyplňuje se  název městského  nebo obecního úřadu tak, jak je zapsán v
obchodním rejstříku.
Ulice,  míst, PSČ  - vyplňuje  se přesná  a úplná adresa městského nebo obecního úřadu.
OKEČ  -  uvádí   se   kód  převládající  (hlavní)   ekonomické  činnosti  podle   Odvětvové
klasifikace  ekonomických činností  vydané Českým statistickým úřadem.
Kód okresu (CZ-NUTS 4) - uvádí  se  kód okresu (CZ-NUTS 4),  na jehož území  se obec
nachází, podle číselníku okresů ČR (CZ-NUTS 4 podle Klasifikace   územních   statistických
jednotek   vydané  Českým statistickým úřadem).
ICZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky města nebo obce. Uvádí se podle
jednotného číselníku obcí ČR
Tabulka produkce  a nakládání s  odpady - pro  vyplnění se použijí vysvětlivky uvedené v
Příloze č. 20
Vysvětlivky k listu č. 1
(a) Komunální  odpad -  komunální odpad  je odpad  dle definice  v  zákoně o odpadech.
(b) Tradiční svoz - je svoz směsného odpadu z popelnic, kontejnerů  nebo v pytlích.
(c)  Svoz  objemného odpadu  - je  svoz odpadu,  který se velikostí  nevejde do popelnic,
kontejnerů nebo pytlů.
Pozn. Odhad  % obyvatel, od  kterých je komunální  odpad svážen je možný. Tento odhad
bude považován za dostatečný.


