Doplněk č.2
Provoznímu řádu
Zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů,
sběru a výkupu autovraků
zařízení ke sběru, výkupu a využívání elektroodpadů

TSR Czech Republic s.r.o.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ 406 14 875

provozovna

TSR Czech Republic s.r.o.
Železniční 5
772 00 Olomouc

Schválil:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí

Duben 2013

Doplněk č. 1 k provoznímu řádu
V provozním řádu se mění:
Obchodní jméno

TSR Czech Republic s.r.o.

Sídlo společnosti

Praha 8 Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Společnost zapsaná

u rejstříkového soudu v Praze oddíl C 108476

Jednatel společnosti:
IČ, DIČ
Tel.

Kapacita zařízení
Kategorie ostatní odpad:

Jorgen Johanes Jozeph Sassen
Denis Reuter
Christoph Sch
Vladimír Bureš
406 14 875, CZ406 14 875
+420 296 579 431/441 - sekretariát
http://www.tsrcr.cz_____________

30 OOOtFe/měsíc, 5000tun barevných kovů/ měsíc

1. Úprava odpadů kovových odpadů:
Provádí se způsobem uvedeným dle přílohy č, 3 k zákonu o odpadech pod kódem R12
tj. tříděním, pálením, stříháním a lisováním. Podle požadavků podniku mohou být
výstupem ze zařízení následující varianty, které mohou být i vzájemné kombinaci:
a) Upravený odpad
Upravený ocelový a litinový odpad je dále dodáván převážně do hutních a slévárenských
podniků a slouží jako vsázka do ocelářských pecí jako náhrada vstupních surovin. Neželezné
kovy jsou dodávány ke zpracování koncovým odběratelům, v tomto případě do sléváren.
b) Převedení odpadu na „neodpad“ dle zákona č. 185/200 lSb., o odpadech a na
výrobek dle Nařízení Rady (EU) č. 333/2011
V zařízení se provádí zároveň převedení odpadu do režimu věc/produkt resp. neodnad. Tento
způsob využití odpadů je prováděn v souladu s § 3 odst 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a může být dále popsán ve vnitropodnikové směrnici. Odpad, který přestal být odpadem je
prodáván právnickým i fyzickým osobám (volný prodej).
V zařízení se provádí zároveň převedení odpadů na tzv. šrot-vvrobek dle Nařízení Rady (EU)
č, 333/2011. Tento výrobek splňující podmínky § 3 odst. 6 zákona o odpadech a kritéria výše
uvedeného nařízení je surovinou pro vysoké pece. hutě atd. Veškeré technologické a
administrativní postupy jsou prováděny podle požadavku Nařízení Rady (EU) č.333/2011
zejména pak přílohy č. I, II a III uvedeného nařízení. Zařízení má zavedený systém řízení
kvality ISO 9001:2008, který byl akreditovaným certifikačním orgánem ověřen, že tento
systém řízení kvality splňuje požadavky Nařízeni Rady (EU) č.333/2011. Odkaz na
certifikační orgán, který provedl ověření systému řízení kvality, se uvádí v Prohlášení o
shodě, které se vystavuje dle vzoru přílohy III Nařízení Rady (EU) č. 333/2011.
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Seznam druhů odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno- rozšíření
Tabulka č.
Kód
15 01
15 01
16 01
17 02
20 01
20 01

01
02
19
03
01
39

Kategorie
odpadu

Název

O
O

Papírové a plastové obaly
Plastové obaly
Plasty - plastové nárazníky
Plasty
Papír a lepenka
Plasty

O
O
O
O

Skladování:
Kód: 15**, 20** Skladování v boxech, pytlech, Big-bag, kontejnery. Předáván oprávněným
osobám.
Kód 17 **, 19** , 20 ** , vytříděním může být tento odpad převeden do režimu neodpad/šrot
- výrobek a následně prodáván právnickým i fyzickým osobám.

3. POPIS ZAŘÍZENÍ
V průběhu činnosti provozovny mohou vznikat i další vyprodukované odpady, které budou
odpovídat charakteru prováděné činnosti a nejsou uvedeny výše (demolice, modernizace,
rozšíření činnosti, apod.). Tyto odpady budou do evidence zařazeny podle vylil. č.
381/2001 Sb.. Katalog odpadů a budou následně předány oprávněné osobě k odstranění či
dalšímu využití.

7. VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ
Kódy nakládání
Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný
odpad)
Odpad převzatý od jiné oprávněné osoby
(sběr, výkup, shromažďování) nebo jiné
provozovny
Množství odpadu převedené z minulého roku
(zůstatek na skladu k 1.1. vykazovaného
roku)
Předání jiné oprávněné osobě (kromě
přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně

A00

Zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného
roku

XN5

B00
€00
XN3
AN3
Předání vlastního odpadu
Předání vykoupeného odpadu BN3
Předání ze zůstatku na sklade CN3
Vlastní odpad na skladě k. 31.12.
AN5
vykazovaného roku
Vykoupený odpad na skladě k 31.12.
BN5
vykazovaného roku
Zůstatek na skladě minulého roku
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k 31.12. vykazovaného roku CN5
Dovoz odpadu ze zemí rámci EU
BN6
Vývoz odpadu do zemí EU
XN7
Vývoz odpadu vzniklého z vlastní
produkce AN7
Vývoz odpadu převzatého od jiné
oprávněné osoby nebo provozovny
BN7
Vývoz odpadu ze zůstatku na skladě
minulého roku CN7
Dovoz odpadu ze zemí nepatřících do EU
BN16
Vývoz odpadů do zemí nepatřících do EU
X.N17
Vývoz odpadu vzniklého z vlastní
produkce AN17
Vývoz odpadu převzatého od jiné
oprávněné osoby nebo provozovny
BN17
Vývoz odpadu ze zůstatku na skladě
minulého roku ČNI7
Předúprava odpadů k aplikaci některého
A.R/BR12
z postupů uvedených pod označením R1 a
R11
Převedení kovového odpadu do režimu
XR5
věc/produkt (neodpad)
XN10
Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku
XN53
odpadu
Inventurní rozdíl vyrovnání nedostatku
XN50
odpadu

12. SEZNÁMENÍS PROVOZNÍM ŘÁDEM
Pracovníci, kteří provádějí sběr a výkup odpadů, musí být prokazatelně seznámeni
s tímto doplňkem č. 1 k provoznímu řádu.
Příloha

č.

2

Označení provozovny

informační tabulí podle

vykl

č.

383/2001Sb., §4, písni, d
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Schvaluje
čj.:
dne:.....
Podpis:..

s e

