"Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Komunální odpady a jim podobné odpady

Evidenční číslo

z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob

(Vyplní obecní úřad

oprávněných k podnikání včetně odděleně

obce s rozšířenou

sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady

působností)

Vykazovaný rok:

List. č. 1

------------

------------

Strana č.

1

Celkový počet stran hlášení

-----------------------------------------------------------------------------------------Původce
-----------------------------------------------------------------------------------------IČ:

Osoba oprávněná jednat jménem obce

---------------------------------------------Obec (název):

---------------------------------------------- Tel.:

Fax:

Ulice, č. p.:
-----------------------------------------------------------------------------------------Místo:

Datum vyhotovení dokladu

---------------------------------------------PSČ
---------------------------------------------OKEČ
---------------------------------------------Kód ORP (SOP):

Razítko a podpis

---------------------------------------------IČZÚJ:
------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------Celková produkce komunálních odpadů a podobných živnostenských,
průmyslových odpadů a odpadů z úřadů vč. odděleně sbíraných složek
těchto odpadů

v tunách za rok (1+2)

z toho:
-----------------------------------------------------------------------------------------1 - produkce komunálních odpadů vč. odděleně sbíraných složek
svážených obcí nebo jí pověřenými oprávněnými osobami
-----------------------------------------------------------------------------------------2 - produkce odpadů z komunálních služeb (čištění ulic, tržišť,
hřbitovů, odpadkových košů apod.)
------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------A - Celková produkce komunálních odpadů a podobných živnostenských,
průmyslových odpadů a odpadů z úřadů vč. odděleně sbíraných složek
těchto odpadů svážených obcí nebo jí pověřenými oprávněnými osobami
(soukromým sektorem)

v tunách za rok (A1+A2)

------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------A1 - z toho: množství komunálních odpadů
vč. odděleně sbíraných složek (a)

v tunách za rok

-----------------------------------------------------------------------------------------A1.1

- z toho: svoz směsného odpadu (b)

-----------------------------------------------------------------------------------------A1.2

svoz objemného odpadu (c)

-----------------------------------------------------------------------------------------A1.3

odděleně sbírané složky (d)

-----------------------------------------------------------------------------------------A1.4

odděleně sbírané obalové odpady (e)

------------------------------------------------------------------------------------------

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

v tunách za rok

------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------Zastoupení obyvatel, od kterých je domovní odpad svážen

v%

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------------

IČ

Obec

Strana č.
----

------------------------------------------

--------------------------------------------------

Počet stran
----

-------------------List č. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořad. Dle Katalogu odpadů

Množství odpadu (tuny)

Kód

Partner

Pozn.
číslo

---------------------------------------------------------- způsobu

-----------------------

-----Kód druhu

Název druhu

odpadu

odpadu

Kateg.

Celkem (+)

z toho dle

nakládání

IČ, název provozovny,

adresa
sloupce 8 (-)

provozovny, kód ORP

(SOP)
a IČZÚJ provozovny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

2

3

4

5

6

7

8

9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Způsob

vyplňování formuláře

pro produkci

komunálních

podobných živnostenských průmyslových odpadů
odděleně sbíraných složek těchto odpadů

odpadů

a

a odpadů z úřadů vč.

a jiných odpadů v příloze

č. 21
Tato

příloha

slouží

o produkci

zároveň i

pro

a

nakládání

hlášení

obce s komunálními odpady

o produkci

a nakládání

s jinými

přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001

odpady a obce proto nevyplňují
Sb.
List č. 1
V hlavičce
příslušné

formuláře
obci,

i

č.

přílohy
když

21

hlášení

komunálními odpady za obec vyplňuje

se

o

vždy

vyplňují údaje o

produkci

a

nakládání

s

a zasílá jiná oprávněná osoba

(např. Technické služby).
vyplňuje se identifikační číslo

IČ -

obce; pokud je IČ

méně než

osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
Obec

(název) -

vyplňuje se

název města

nebo obce

tak, jak

je

zapsán v obchodním rejstříku.
Ulice, místo,

PSČ - vyplňuje

se přesná a

úplná adresa městského

nebo obecního úřadu.
OKEČ

- uvádí

podle

se

kód

ekonomické činnosti

převládající (hlavní)

ekonomických činností

Odvětvové klasifikace

vydané Českým

statistickým úřadem.
Kód ORP

(SOP) - uvádí se

působností nebo

byly

zavedeny

s rozšířenou

Prahy, na jehož správním

nachází, podle číselníků správních obvodů,

území se sídlo původce
které

kód správního obvodu obce

správního obvodu hl. m.
Českého

sdělením

statistického

úřadu

č.

471/2002 Sb. zveřejněné ve Sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (také
na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky města nebo
obce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
Vysvětlivky k listu č. 1
(a) Komunální
rozumí

odpad -

všechny

komunálním odpadem

druhy

odpadů,

se

se pro

kterými

účely evidence
obec

nakládala

(svážela je) jako původce, zařazené do skupiny 20 dle Katalogu
odpadů, včetně odděleně sbíraného obalového
do podskupiny
komunálnímu

15 01 podle Katalogu

z činnosti právnických

odpadu

odpadu zařazeného

odpadů jako odpad podobný
osob a

osob oprávněných k podnikání, kteří jsou zapojeni
nakládání
obcí

s komunálními

uzavřenou písemnou

odpady stanoveného
smlouvu

fyzických
do

systému

obcí a

mají s

§17

odst. 6

(v souladu s

zákona o odpadech).
(b) Svoz směsného odpadu

- je

svoz směsného

odpadu

z popelnic,

kontejnerů nebo v pytlích (kód odpadu 20 03 01).
(c) Svoz

objemného odpadu

nevejde

do

popelnic,

- je

svoz odpadu,

kontejnerů

nebo

který se velikostí
pytlů

(kód

odpadu

druhů

odpadů

20 03 07).
(d) Odděleně

sbírané

složky

-

uvede

se

součet

podskupiny 20 01.
(e) Odděleně sbírané obalové odpady - uvede se součet druhů odpadů

podskupiny 15 01

Pozn.: Odhad%

zastoupení obyvatel,

od kterých je komunální odpad

svážen, je možný. Tento odhad bude považován za dostatečný.
List č. 2
Tabulka produkce

a nakládání

vysvětlivky uvedené v Příloze č. 20."

s odpady - pro

vyplnění se použijí

