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Příloha č. 2 SEZNAM ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH DO ZAŘÍZENÍ
kat. číslo

kategorie

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů

Charakteristika odpadu
Odpad obsahuje zeminu a zbytky jednotlivých částí rostlin,
částečně zetlelých, částečně v čerstvém stavu.

02 01 01

O

Kaly z praní a čištění

02 01 02

O

Odpad živočišných tkání

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

02 01 06

O

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady,
soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

Sláma, piliny nebo jiný přírodní materiál znečištěný exkrementy
hospodářských zvířat (drůbež, prasata, skot, pštrosi), v kapalném
nebo pevném stavu, nebo čisté exkrementy bez podestýlkových
materiálů.

02 02 01

O

Kaly z praní a čištění

Kal z čištění a oplachu ryb a jiného masa, tuky z odlučovače tuků z
masného průmyslu - jen pro okamžité zpracování
bez
meziskladování, jen z epidemiologicky nezávadných chovů.

02 02 02

O

Odpad živočišných tkání

Zbytky z opracování masa - jen pro okamžité zpracování
meziskladování, jen z epidemiologicky nezávadných chovů.

02 02 03

O

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04
02 03 01

O
O

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 03

O

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

O

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

O

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 02

O

Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 03

O

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 01

O

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

mléčné výrobky nevyhovující kvality, nebo s prošlou záruční lhůtou

02 05 02

O

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

Stabilizovaný i nestabilizovaný kal z čistíren odpadních vod
z
pekáren, kapalný nebo kašovitý, včetně čistění splaškových vod.

02 06 01
02 06 03
02 07 01

O
O
O

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady z čištění, praní a mechanického zpracování surovin

02 07 02

O

Odpady z destilace lihovin

02 07 04

O

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

03 01 01

O

Odpadní kůra a korek

03 01 05

O

03 03 07

O

03 03 11

O

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

07 05 14

O

Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

19 03 05

O

19 08 05

O

19 08 12

O

19 08 14

O

20 01 08

O

20 01 25
20 02 01

O
O

20 03 04

O

19 09 02

O

Zbytky rozdrcených nebo jinak znehodnocených násadových vajec
z chovu a líhně - jen pro okamžité zpracování
bez meziskladování, jen z epidemiologicky nezávadných chovů.
Zbytky jednotlivých částí rostlin, zetlelých nebo čerstvých.

bez

Znehodnocené maso a drůbeží vejce - jen pro okamžité zpracování bez meziskladování, jen z epidemiologicky nezávadných
chovů.
tuky z odlučovačů tuků z potravinářských závodů a kuchyní
Rostlinné zbytky z opracování jedlých plodin.
Rostlinné zbytky po vyluhování biologicky rozložitelnými rozpouštědly použitelnými pro potravinářský průmysl.
Rostlinné zbytky a výrobní šarže, jejichž využití v potravinářském
průmyslu je s ohledem na expirační dobu, zasažení plísněmi, hnilobu, špatným výrobním postupem apod. znemožněno.
Stabilizovaný i nestabilizovaný kal z čistíren odpadních vod
konzervárenského průmyslu, kapalný nebo kašovitý, včetně čistění
splaškových vod.
Odpadní uhličitan vápenatý, kusový nebo sypký.
Stabilizovaný i nestabilizovaný kal z čistíren odpadních vod mlékárenského průmyslu, kapalný nebo kašovitý, včetně čištění
splaškových vod.

tuky a fritovací oleje z pekáren, suroviny z pekáren + pečivo
kaly z čistíren odpadních vod
Odpad obsahuje zeminu a zbytky částí rostlin.
Zkvašené kašovité zbytky rostlin z lihovarnického průmyslu, výpalky z procesu pálení.
Rostlinné zbytky a výrobní šarže, jejichž využití v potravinářském
průmyslu je s ohledem na expirační dobu, zasažení plísněmi, hnilobou, špatným výrobním postupem apod. znemožněno.
Odpad čisté dřevní hmoty ze zpracování dřeva na pilách a lesních
stanovištích.

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené
Odpad čisté dřevní hmoty ze zpracování dřeva a výroby nábytku.
pod číslem 03 01 04
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a
Zbytky dřevitých vláken a lýka bez chemického znečištění.
lepenky
Kal z čistíren odp. vod papírenského průmyslu s obsahem vláken
dřevité hmoty, s charakteristickým zápachem.

Biologicky rozložitelné odpady částí rostlin a hub z přípravy před
vyluhováním (čistění, drcení) a z vlastního vyluhování (zbytky rostlinných částí), bez živých zárodků a spór,
bez obsahu biocidů.
Kašovitý až rypný kal z čištění odpadních vod, upravený přídavkem
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
vápenatých solí, bez nebezpečných vlastností, biologicky rozložitelný.
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Stabilizovaný biologický kal z komunálních čistíren.
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené
Stabilizovaný biologický kal z průmyslových čistíren odpadních vod
pod číslem 19 08 11
bez obsahu nebezpečných látek.
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené Kašovitý, kapalný nebo rypný kal z čistění odpadních vod jakosti
pod číslem 19 08 13
vyhovující tomuto provoznímu řádu.
Zbytky jídel z přípravy a výdeje jídel, slupky, okrojky a další zbytky
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
z přípravy a opracování vstupů.
Jedlý olej a tuk
Rostlinné i živočišné tuky a oleje z přípravy jídel.
Biologicky rozložitelný odpad
Odpady zeleně z úpravy veřejných prostranství.
Sedimentací zahuštěná část obsahu jímek na splaškové vody
Kal ze septiků a žump
a vody z mytí hal chovu drůbeže.
Kaly z čiření vody

