					Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Evidenční číslo
(Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností)





Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
Vykazovaný rok:



List č.



Počet listů





Provozovatel
Samostatná provozovna
IČ










Číslo provozovny:








Oprávněná osoba (název):
Název provozovny:
Ulice, č.p.:
Ulice, č.p.:
Místo:
Místo:
PSČ:





PSČ:





Kód ORP (SOP):






Kód ORP (SOP):






IČZÚJ:






IČZÚJ:






OKEČ






Evidenci vyplnil:

Tel.:                                   Fax:
Datum vyhotovení dokladu:







Razítko a podpis:


Místo umístění zařízení

Obec:

IČZÚJ:






Majitel zařízení (IČ, název majitele, úplná adresa, kód ORP (SOP), IČZÚJ)


Druh zařízení



Identifikační kód zařízení


Mobilní zařízení
ANO

NE


Popis technologie

Název výrobce technologie

Datum povolení provozu

Datum zahájení provozu

Rok předpokládaného ukončení provozu

Projektovaná kapacita       (tuny za rok)

Dočasně odstavena

Katalogová čísla odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas podle § 14 odst. 1 zákona, a katalogová čísla odpadů přijímaných k využití v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona


	Při nedostatku místa se uvede v samostatné příloze














Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 22

Provozovatel – je oprávněná osoba, která má oprávnění k provozování zařízení
IČ – vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby; 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 zařízení tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, místo, PSČ – vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.
Kód ORP (SOP) – uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo provozovatele zařízení nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého 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 obce podle místa adresy oprávněné osoby (provozovatele zařízení). Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
OKEČ – uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele zařízení podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.
Majitel zařízení – uvede se IČ, název oprávněné osoby, která je vlastníkem zařízení tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu, adresa a kód ORP (SOP).
Samostatná provozovna – se rozumí 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 vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (SOP) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Ulice, místo, PSČ – vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.
Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo provozovatele zařízení nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého 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 obce, městského obvodu nebo městské části, tj. místa umístění zařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle SIS.
Vyplnil – uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu a faxu osoby, která formulář vyplnila.
Místo umístění zařízení – je určeno názvem a identifikačním číslem základní územní jednotky obce, kde je zařízení umístěno.
Obec – uvede se název obce, ve které je zařízení umístěno.
IČZÚJ – je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo městské části, tj. místa umístění zařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR dle SIS.
Druh zařízení – uvádí se kód druhu zařízení k využívání a odstraňování odpadů podle následující tabulky. U technologické linky, která se skládá z několika zařízení, z nichž každé zařízení může pracovat samostatně bez nutnosti zpracování odpadu v předchozích nebo následujících zařízeních, se pro každé zařízení vyplní samostatná příloha č. 22 s uvedením odpovídajícího kódu zařízení dle tabulky.

TABULKA – kódy zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů

Způsob
Kód
Využívání odpadů

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem
 k výrobě energie
R1
Získání/regenerace rozpouštědel
R2
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla
(včetně kompostování a dalších biologických procesů)
R3
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin
R4
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
R5
Regenerace kyselin a zásad
R6
Obnova látek používaných ke snižování znečištění
R7
Získání složek katalyzátorů
R8
Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů
R9
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením 
R1 až R10
R11
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením 
R1 až R11
R12
Odstraňování odpadů

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
D8
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 dle přílohy č. 4 zákona o odpadech (např. odpařování, sušení, kalcinace) 
D9
Spalování na pevnině
D10
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13
D14
Ostatní

Třídění, paketace, stříhání apod.
Z1
Solidifikace, vitrifikace, bitumenizace
Z2
Kompostování
Z3
Biologická dekontaminace
Z4
Zařízení uvedená v § 14 odst. 2 zákona o odpadech
Z5
Spoluspalování odpadů
Z6
Zpracování autovraků
Z7
Protektorování pneumatik
Z8
Zpracování elektroodpadů
Z9

Identifikační kód zařízení – (vyplňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností případně SOP), je to desetimístné číslo, které přiděluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy toto identifikační číslo přiděluje příslušný správní úřad hl. m. Prahy. U identifikačního kódu zařízení se první čtyři čísla (XXXX) rovnají kódu správního území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (správního obvodu hl. m. Prahy), na kterém se zařízení nachází. Dalších šest míst (000000) je určeno pro pořadové číslo zařízení u příslušného úřadu. Číslování v postupné řadě se provádí od konce skupiny tzn. Pro první zařízení s označením XXXX000001.
Mobilní zařízení – pokud se jedná o mobilní zařízení, označí se X v políčku ano, pokud se nejedná o mobilní zařízení, označí se X v políčku ne.
Popis technologie – zde se podrobněji uvede popis provozované technologie. Např. při elektrolytickém získávání stříbra z vývojek se použije kód zařízení R4 a do kolonky popis technologie se napíše „elektrolytické získávání stříbra“.
Název výrobce technologie – uvádí se obchodní název.
Datum povolení – uvádí se den, měsíc a rok, kdy příslušný úřad udělil povolení k provozování zařízení.
Datum zahájení provozu – uvádí se den, měsíc a rok skutečného zahájení provozu.
Rok předpokládaného ukončení provozu – uvádí se rok předpokládaného ukončení provozu. V případě, že není znám, uvede se „bez omezení“.
Projektovaná kapacita za rok v tunách – uvádí se roční projektovaná kapacita zařízení v tunách za rok.
Dočasně odstavena – v případě dočasného odstavení se uvede předpokládaný termín (den, měsíc, rok) opětovného uvedení zařízení do provozu.
Katalogová čísla odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas - Uvádí se katalogová čísla odpadů, jejichž zpracování v zařízení je schváleno v provozním řádu, nebo katalogová čísla odpadů přijímaných v zařízení podle § 14 odst. 2 zákona.V případě nedostatku místa se uvedou v samostatně očíslované příloze.















Právní rámec:

	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


§ 39 odst. 3
(3) Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3,  jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy  nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

	Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (od 1.1.2009 – dle vyhlášky č. 351/2008 Sb.)


§ 23 - Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady
     (1) Provozovatelé zařízení k  odstraňování odpadů (s výjimkou skládek  odpadů)  a  provozovatelé  zařízení  k  využívání  odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v §  14 odst. 2 zákona zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 22.

     (2) Provozovatelé skládek odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o skládce odpadů  na formuláři uvedeném v příloze č. 23.

     (3) Dopravci odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o dopravní firmě na formuláři uvedeném v příloze č. 27. 

     (4) Obce  a  osoby  oprávněné  ke  sběru  nebo výkupu odpadů zasílají  příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje  o jimi provozovaných shromažďovacích  místech nebezpečných  odpadů a  sběrových místech a skladech odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 24.

     (5) Hlášení podle odstavce 3 se zasílá v listinné nebo elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech, hlášení podle odstavců 1, 2 a 4 se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. Hlášení v elektronické podobě se zasílá na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

     (6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost všech jim zaslaných hlášení podle odstavců 1 až 4, doplňují chybějící údaje a zasílají je v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy.

Přechodné ustanovení dle čl. II vyhlášky č. 351/2008 Sb.
Osoby, na které se vztahují povinnosti podle § 22, mohou ohlašovat evidenci odpadů za rok 2008 podle dosavadních právních předpisů.



