
         Příloha č. 24 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

 
 
Shromažďovací místa nebezpečných odpadů  Evidenční číslo  
a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)  (Vyplní obecní úřad obce s 
Vykazovaný rok:      rozšířenou působností) 
 
         
          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: 

 
 
 
Telefon:                                     Fax:                              
 

Datum vyhotovení dokladu:       

Razítko a podpis: 
 

Místo umístění zařízení 

 
Název obce: 
ICZÚJ:       

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

 
 
 
Kód druhu zařízení 
 

  

Identifikační kód zařízení 
 

 

Datum uvedení provozu 
 

 

Datum ukončení provozu 
 

 

Kapacita (t) 
 

 

Kódy odpadů, na jejichž shromažďování nebo 
skladování byl vydán souhlas* 
 
 
 

 

 
* Při nedostatku místa se uvede v samostatné příloze 
 
 
 

 
 

    

   
   



Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 24 
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 zapsán v obchodním rejstříku  nebo 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 místa adresy  oprávněné osoby  
(provozovatele zařízení). Uvádí se  podle jednotného číselníku obcí ČR. 
Samostatná  provozovna -  se rozumí  provozovna podle  § 5 odst. 1 zákona  č.  455/1991  Sb.,  
o  živnostenském  podnikání,  ve znění pozdějších předpisů. 
OKEČ  - uvádí  se  kód  převládající (hlavní)  ekonomické činnosti provozovatele  skládky  
podle  Odvětvové klasifikace  ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem. 
Číslo samostatné provozovny -  vyplní se interní číslo provozovny, pokud oprávněná osoba 
má  provozovny očíslované. V opačném případě se  nevyplňuje,   číslo  vyplní  příslušný  
obecní   úřad  obce  s rozšířenou  působností  (SOP)   ve  vzestupné  řadě  podle  pořadí 
provozovny  zapsané  na obecní úřad  obce  s rozšířenou působností (SOP). 
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   samostatné  provozovny  
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). 
Místo umístění zařízení - je určeno názvem a identifikačním číslem základní územní jednotky 
obce, kde 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. 
Majitel  zařízení  -  uvede  se  IČ,  název právnické nebo fyzické osoby, která je vlastníkem 
zařízení,  jeho úplná a přesná adresa a kód ORP (SOP) sídla vlastníka zařízení. 
Kód  druhu  zařízení  -  uvádí  se  kód zařízení podle následující tabulky. Označuje se 
dvoumístným kódem  skládajícím se z písmene S a číslice. 
 
Tabulka kódů zařízení 

Název Kód 
Sklad odpadů s obsahem PCB                                  
Sklad odpadních olejů                                       
Sklad akumulátorů a baterií                                 
Sklad nebezpečných odpadů                                   
Sklad ostatních odpadů                                      
Sběrný dvůr                                                 
Sběrové místo                                               
Shromažďovací místo nebezpečných odpadů                     
Mobilní zařízení pro sběr odpadů                            
Sběrné místo autovraků                                      
Sklad odpadů z autovraků                                    
Sklad elektroodpadů 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
S11 
S12 

Poznámka: U mobilního zařízení pro  sběr odpadů (kód zařízení S9)  se u více zařízení jednoho  druhu         
(např. stejné vozy  KUKA) vyplňuje příloha č. 24 pouze jednou. 



Identifikační  kód  zařízení  -   (vyplňuje  obecní  úřad  obce  s rozšířenou  působností  nebo  
správní  úřad  hl.  m. Prahy), 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. 
Datum  uvedení do  provozu -  uvede se  den, měsíc  a rok zahájení provozu zařízení. 
Datum   ukončení  provozu   -   při   prvním  ohlášení   se  uvede předpokládaný rok ukončení. 
V případě, že není znám  uvede se "bez omezení". 
Po ukončení provozu zařízení se vyplní opět formulář přílohy č. 24 a v této kolonce se uvede 
den, měsíc a rok ukončení provozu. 
Kapacita - uvádí se celková kapacita zařízení v tunách. 
Kódy odpadů - uvádí se kódy  odpadů dle Katalogu odpadů, pro které je zařízení schváleno. 
Při nedostatku  místa se uvedou kódy odpadů v samostatné číslované příloze. 


