Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Evidenční číslo

Dopravce odpadů

(Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností )

List č.
Počet listů
Dopravce
IČ

Samostatná provozovna dopravce
Číslo provozovny:

Dopravce (název):

Název provozovny:

Ulice, č.p.:

Ulice, č.p.:

Místo:

Místo:

PSČ:

PSČ:

Kód ORP (SOP):

Kód ORP (SOP):

IČZÚJ:

IČZÚJ:

OKEČ

Evidenci vyplnil:

Datum vyhotovení dokladu:
Razítko a podpis:

e-mail:
Tel.:

Fax:

Poznámka:

Celkový počet vozidel přepravujících odpady
:

Celkový počet vozidel provozovny přepravující odpady

Způsob vyplňování formuláře – Příloha č. 27
Příloha č. 27 slouží pro zaslání údajů o dopravci odpadů.
Dopravce – je právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje přepravu odpadů.
IČ - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se
zleva nuly na celkový počet 8 míst.
Dopravce (název) - vyplňuje se název dopravce, který provozuje (zajišťuje) přepravu odpadů tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, č.p., místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání dopravce.
Kód ORP, (SOP) – uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo dopravce 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 dopravce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti dopravce podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.
Samostatná provozovna – rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a podle § 7 odst. 3
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (Živnostenský úřad, v jehož správním územním se provozovna nachází a živnostenský rejstřík).
Pokud dopravce nemá další (jiné) provozovny, údaje o samostatné provozovně se nevyplňují.
Číslo provozovny – vyplní se interní číslo provozovny, pokud dopravce má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praze je to příslušný správní obvod) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou
působností.
Ulice, č.p., místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.
Kód ORP (SOP) provozovny - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné
provozovny dopravce 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 provozovny. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí
ČR dle SIS.
Evidenci vyplnil – uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu, faxu a e-mailové adresy osoby, která formulář vyplnila a která odpovídá za správnost uvedených údajů.
Celkový počet vozidel – uvádí se celkový počet vozidel dané provozovny.

