AD technologie
Seznam odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno
Dle vyhl. č. 93/2016 Sb. jsou do zařízení přijímány následující druhy odpadů, pro něž je zařízení
určeno, zatřídění podle katalogu odpadů:
Biologické odpady, nepodléhající nutnosti hygienizace
02 01
02 01 01
02 01 03
02 01 06
02 01 07
02 03

02 03 04
02 06
02 06 01
02 07
02 07 02
03 01
03 01 01
03 01 05
03 03
03 03 01
03 03 07
03 03 08
04 02
04 02 10
04 02 21
04 02 22
15 01
15 01 01
15 01 03
17 02
17 02 01
19 05
19 05 03
19 06
19 06 03

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
Kaly z praní a čištění
Odpad rostlinných pletiv
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady,
soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
Odpady z lesnictví
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku;
odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu,
z přípravy a kvašení melasy
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
Odpad z destilace lihovin
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
Odpadní kůra a dřevo
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
Odpady z textilního průmyslu
Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
Odpady z nezpracovaných textilních vláken
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Dřevěné obaly
Dřevo, sklo, plasty
Dřevo
Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
Kompost nevyhovující jakosti
Odpady z anaerobního zpracování odpadu
Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04
19 08 09
19 12

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky*
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01
19 12 07
20
20 01 081)

Papír a lepenka
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru
Odpady z kuchyní a stravoven

20 01 08
20 01 25
20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven*
Jedlý olej a tuk*
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků

1) Odpad

kat. č. 20 01 08 je možné do zařízení přijímat jen v případě, že neobsahuje živočišné tkáně.

Pozn. * Jedná se o odpady, které neobsahují živočišné produkty, a tedy odpady, které nepodléhají
souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy

