Nebezpečné látky Seznamu 2
2.

příloha k čj.:

Údaje o provozech :

2.1 počet provozů podléhajících ohlašovací povinnosti
2.2a název nebo označení provozu

2.3

přidělený kód provozu

CZE-

přesné umístění (pokud se liší od adresy uvedené v bodě 1.3)

geografické souřadnice

označení budovy
doplňující informace
2.4 určení, zda provoz látky:
a) vyrábíb
zpracovávác
spotřebovávád
b) je výhradně určen k těmto činnostem
je víceúčelový
c) provádí další činnosti s ohledem na ohlašované nebezpečné
látky, včetně specifikace těchto dalších činností (viz číselník
hlavních činností, příloha 3).
2.5

výrobní kapacita provozu pro každou nebezpečnou látku (t)

2.6

Byla nebo je v tomto objektu jako nevyhnutelný vedlejší produkt vyráběna
chemická látka Seznamu 1 nebo jiné chemické látky, jejichž množství
nepřesahuje 3 procenta celkové výroby provozu a mohou být použity jako
chemická zbraň?

Vysvětlivky:
a
b

c

d

každý provoz uveďte na samostaném formuláři
výroba stanovených látek je jejich vytváření chemickou
reakcí;
zpracování stanovených látek je fyzikální proces, při němž
nejsou přetvářeny v jinou látku;
spotřeba stanovených látek je jejich přeměna chemickou
reakcí v jinou látku;
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3.a

Údaje o nebezpečných látkách

3.1

chemický název nebezpečné látky, obecný nebo obchodní
název používaný osobou podávající hlášení a registrační
číslo CAS (pokud je přiděleno)

příloha k čj.:

CAS

3.2b roční hlášení o minulých činnostech obsahující celkové
množství nebezpečné látky v t, které osoba podávající
hlášení:
vyrobila
zpracovala
spotřebovala
množství (t)

kód země

převedla na území ČR (kód země, dle číselníku, příloha 1)
převedla z území ČR (kód země)
nabyla v ČR
prodala v ČR

CZE
CZE

3.3b roční hlášení o předpokládaných činnostech obsahující
celkové předpokládané množství nebezpečné látky v t,
která má být:
vyrobenac
zpracovánad
spotřebovánae
3.4

určení účelů, pro které nebezpečná látka byla nebo bude
vyráběna, zpracována nebo spotřebována, tj.:
a) zpracování a spotřeba na místě, s uvedením provozu a typů výrobků,
označení provozu

množství (t)

skup. výrobků
(příloha č. 3)

b) prodej v rámci České republiky,
c) jiné účely, včetně jejich přesné specifikace.
Poznámky:
a
každou ohlašovanou látku uveďte na samostatném
formuláři
b
vyplňte pouze příslušný údaj pro:
3.2 pro hlášení o minulých činnostech (podání do 31.1. následujícího roku)
3.3 pro hlášení o předpokládaných činnostech. (podání do 31.8. běžného roku)
c
výroba stanovených látek je jejich vytváření chemickou reakcí;
d
zpracování stanovených látek je fyzikální proces, při němž nejsou přetvářeny v jinou látku;
e
spotřeba stanovených látek je jejich přeměna chemickou reakcí v jinou látku.
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