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Seznam odpadů, které je povoleno do zařízení přijímat:
katalogové
číslo

název odpadu

popis odpadu

02 01 01

Kaly z praní a čištění

BRO ze zemědělství (rostlinná výroba), zahradnictví,
lesnictví

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

BRO ze zemědělství (rostlinná výroba), zahradnictví,
lesnictví

02 01 06

Zvířecí trus, moč, hnůj 2)

BRO ze zemědělství (živočišná výroba), od chovatelů
drobného zvířectva a ptáků

02 01 07

Odpady z lesnictví

BRO ze zemědělství

02 02 01

Kaly z praní a čištění 2)

odpady z výroby a zpracování potravin živočišného původu

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování 1) 2)

záruční dobou prošlé potraviny živočišného původu

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod 2)

odpady z výroby a zpracování potravin živočišného původu

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování
a separace

odpady ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých
olejů, kávy, tabáku, konzervárenského průmyslu

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování 1)

dtto.

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod

dtto.

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku

zbytky z filtračních lisů z procesu potravinářského
průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování 1) 2)

odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod 2)

odpady z mlékárenského průmyslu

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování 1)

odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod

odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 07 01

Odpad z praní, čištění a mechanického
zpracování surovin

odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů
(např. pivovarské mláto, odpadní kvasnice)

02 07 02

Odpad z destilace lihovin

odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování 1)

dtto.

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod

dtto.

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování
odpadního papíru a lepenky

papírenský průmysl

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

odpady z ČOV

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 2)

kaly z odlučovače tuku (vývařovny)

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových
odpadních vod

odpady z ČOV
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katalogové
číslo

název odpadu

popis odpadu

19 09 02

Kaly z čiření vody

odpady z výroby vody

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a stravoven 2)

odpad z kuchyní a vývařoven

20 01 25

Jedlý olej a tuk 2)

jedlý olej a tuk z odděleného sběru

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad
a parků

BRKO od občanů, odpady z údržby zeleně, tráva, listí, seno,
spadané ovoce, odpad ze zeleniny, vytříděné organické
hřbitovní odpady

20 03 02

Odpad z tržišť

vytříděný BRO z tržiště

20 03 04

Kaly ze septiků a žump

komunální odpady

1)

Jedná se o zmetkové potraviny nebo o potraviny prošlé záruční lhůtou, které z obchodních důvodů nebo

z důvodů závady ve výrobě, balení nebo jiné závady již nejsou určeny k lidské spotřebě.
2)

Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie, které jsou do zařízení přijímány pod katalogovými čísly odpadů

dle Katalogu odpadů (20 01 08, 20 01 25, 19 08 09, 02 01 06, 02 05 01, 02 05 02, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04), je
nakládáno v souladu s Nařízením EP a Rady ES č. 1069/2009. Do zařízení nejsou přijímány nativní odpady
a odpady živočišného původu z jatek a podobných provozů.

Vedlejší živočišné odpady (VŽP) a získané produkty, které je povoleno
do zařízení přijímat:
Do zařízení mohou být dodávány vedlejší produkty živočišného původu 2. a 3. kategorie, které nejsou
odpadem ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a získané produkty dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (čl. 2, písm. 1 a), ve smyslu
čl. 9, písm. a) - hnůj, obsahy trávicího traktu,
čl. 10, písm. f) - produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které
z obchodních důvodů, nebo z důvodů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami,
z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě,
písm. g) - krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a krmiva živočišného původu nebo krmiva obsahující vedlejší
produkty živočišného původu či získané produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů
způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví
lidí ani zvířat, již nejsou určeny ke krmení,
písm. p) - odpady ze stravovacích zařízení, kromě odpadů uvedených v čl. 8 písm. f (tj. kromě odpadu ze
stravovacích zařízení vzniklého v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy),
za podmínky:
že se tyto materiály 2. a 3. kategorie přemění na bioplyn po zpracování tlakovou sterilizací (dle čl. 13, písm. e, čl.
14, písm. k a čl. 10 písm. p).
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