Příloha č. 23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Skládky odpadů
Vykazovaný rok

Evidenční číslo
(Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností)

List č.
Počet listů
Provozovatel
IČ:

Samostatná provozovna
Číslo provozovny:

Oprávněná osoba (název):

Název provozovny:

Ulice:

Ulice:

Místo:

Místo:

PSČ:

PSČ:

Kód okresu (CZ-NUTS 4):

Kód okresu (CZ-NUTS 4):

IČZÚJ:

IČZÚJ:

OKEČ:

Evidenci vyplnil:

Datum vyhotovení dokladu:
Razítko a podpis:

Telefon:

Fax:

Místo umístění skládky
Název obce
IČZÚJ:
Majitel zařízení (IČ, název majitele, úplná adresa, kód okresu (CZ-NUTS 4))

Kód skládky
Identifikační kód skládky
Rok zahájení provozu
Rok předpokládaného ukončení provozu
Místní název skládky
Skládkový plyn je odčerpáván (ANO/NE)
Skládkový plyn je využíván
Probíhá rekultivace
Skládka dočasně uzavřena
Označen Projektovaná kapacita (m3)
í
Skupina skládky
Víceskupinová skládka
z toho

Volná kapacita (m3)*

Plánovaná kapacita (m3)

Stav finanční rezervy
k 31.12**

*Vztahuje se pouze na skládky odpadů skupiny S IO, S OO, S NO a víceskupinové skládky a zasílá se
samostatně každý rok
**Zasílá se každoročně samostatně doložený výpisem z bankovního účtu

IČ

List č.

Číslo provozovny

Počet listů

Pořad.
Dle Katalogu odpadů
číslo Kód druhu odpadu
Název druhu odpadu
1

2

3

Kateg.

BŮ
Y
kód

4

5

Množství odpadu (tuny)
Celkem (+)
z toho dle
sloupce 8
(-)
6
7

Kód způsobu
nakládání

Partner
IČ, název provozovny,
sídlo provozovny, kód okresu (CZ-NUTS 4) provozovny

Pozn.

8

9

10

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 23
Formulář se vyplňuje pro každou skládku zvlášť.
Provozovatel - je oprávněná osoba, která skládku provozuje.
IČ - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby (bylo-li přiděleno); pokud má
oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
Oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název oprávněné osoby, která provozuje skládku tak,
jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.
Kód okresu (CZ-NUTS 4) - uvádí se kód okresu (CZ-NUTS 4), na jehož území se sídlo
provozovatele skládky nachází, podle číselníku okresů ČR (kód CZ-NUTS 4 podle
Klasifikace územních statistických jednotek vydané Českým statistickým úřadem).
ICZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, místa adresy oprávněné
osoby (provozovatele skládky). Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele skládky
podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.
Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud oprávněná osoba
má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplní příslušný
okresní úřad ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na okresním úřadě. Jedná
se o číselný kód.
Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.
Kód okresu (CZ-NUTS 4) provozovny - uvádí se kód okresu (CZ-NUTS 4), na jehož území
se skládka nachází, podle jednotného číselníku okresů ČR (kód CZ-NUTS 4 dle Klasifikace
územních statistických jednotek vydané Českým statistickým úřadem).
Místo umístění skládky - je určeno názvem a identifikačním číslem základní územní jednotky
obce, kde je skládka umístěna.
ICZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo
městské části tj. místa umístění skládky. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle
SIS.
Majitel skládky - uvede se IČ, název právnické nebo fyzické osoby, která je vlastníkem
skládky, jeho úplná a přesná adresa a kód okresu (CZ-NUTS 4), sídla vlastníka skládky.
Kód zařízení - uvádí se druh skládky podle následující tabulky. Označuje se dvoumístným
kódem skládajícím se z písmene a číslice.
Tabulka kódů skládek
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládky S IO, S OO, S NO a více
skupinové)
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných
komor nebo prostor přírodního (původu apod.).
Ukládání do povrchových nádrží (např. odkaliště, vypouštění kapalných odpadů
nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do
oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního
prostředí apod.)
Ostatní
Ukládání do podzemních prostor
Jednodruhová skládka

D1
D3
D4
D5

U1
U2

Identifikační kód skládky - (vyplňuje okresní úřad), je to desetimístné číslo, které

přiděluje příslušný okresní úřad, v jehož působnosti je skládka provozována. U
identifikačního kódu se prvních šest čísel rovná číslu katastrálního území, na kterém se
skládka nachází. V případě, že se nachází na více katastrálních územích, pak se uvádí
číslo toho území, na němž se nachází největší část skládky. Další místa jsou určena pro
pořadové číslo skládky v okrese.
Rok zahájení provozu - uvádí se skutečný rok zahájení provozu.
Rok předpokládaného ukončení provozu - uvádí se rok předpokládaného ukončení
provozu. V případě, že není znám, uvede se "bez omezení".
Místní název skládky - uvede se v místě běžně užívaný název skládky (např. u lomu).
Skládkový plyn je odčerpáván - uvede se ANO nebo NE podle skutečného stavu.
Skládkový plyn je využíván - uvede se stručně způsob využití, např. výroba páry, výroba
páry, výroba elektrické energie apod.
Probíhá rekultivace - v případě, že probíhá rekultivace, se uvede "ANO" a předpokládaný
termín ukončení rekultivace.
Skládka dočasně uzavřena - uvede se předpokládaný den, měsíc a rok opětného uvedení
skládky do provozu
Skupina skládky - uvede se skupina skládky podle této vyhlášky (S IO, S OO nebo S NO)
Víceskupinová skládka - je skládka na jednom pozemku, která je konstrukčně rozdělena
na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této
sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky. V případě, že se jedná o víceskupinovou
skládku uvede se v kolonce označení "ANO" z toho: na samostatný řádek se napíše každá
skupina víceskupinové skládky a ke každé skupině odpovídající projektovaná a volná
kapacita jednotlivé skupiny v m3.
Projektovaná kapacita - uvádí se m3 podle projektové dokumentace. Uvádí se pouze
kapacita uvedená do provozu. Kapacita případných dalších plánovaných etap výstavby se
uvede do závorky.
Volná kapacita - uvádí se v m3. Každý rok se společně s hlášením o produkci a nakládání s
odpady zasílá samostatně údaj o volné kapacitě skládky příslušnému okresnímu úřadu
podle skutečnosti k 31.12. vykazovaného roku.
Plánovaná kapacita - uvede se kapacita případných dalších etap rozšiřování skládky v m3.
Ostatní - vyplní se pro ostatní způsoby skládkování (mimo skládky S IO až S NO a
víceskupinové). Vyplní se kapacita toho způsobu ukládání, pro který je formulář vyplněn
podle kódu skládky.

