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A. Úvodní část
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Název skládky, stručná charakteristika jejího účelu, zařazení
do skupiny
Název skládky:

Skládka odpadů Rapotín

Účel skládky:
Skládka odpadů Rapotín je určena pro odstraňování
odpadů kategorie ostatní odpad (včetně odpadů, z nichž nelze odebrat
reprezentativní vzorek a jejichž základní popis se zpracovává na základě
úsudku – např. směsný komunální odpad a směsný stavební a demoliční
odpad, obaly nebo kusy z pevných materiálů apod.) a odpadů kategorie
nebezpečný.
Skupina skládky:

S-NO, S-OO (se zřízenými sektory v obou částech)

A.1.2 Identifikační údaje vlastníka
Název:
Sídlo:
IČO:

SITA CZ a.s.
Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2
25638955

A.1.3 Identifikační údaje provozovatele
Název:
Sídlo:
IČO:
Statutární zast.
Telefon:

SITA CZ a.s., provozovna Rapotín
Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín
25638955
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, člen představenstva

A.1.4 Jména vedoucích pracovníků skládky
Vedoucí skládky:
Odpadový hospodář:
A.1.5 Významná telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor:
Lékařská pohotovost:
Policie ČR:
KÚ Olomouckého kraje:
ČIŽP Olomouc:
ŠPVS a.s. Šumperk:
MěÚ Šumperk:
Obec Rapotín:

150
155
158
585
585
583
583
583

508
243
317
388
242

111
410
111
111
280
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A.1.6 Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů
KÚ Olomouckého kraje:
ČIŽP Olomouc:
KHS Olomouc:

Jeremenkova třída 40 a, Olomouc
Tovární 41, Olomouc
Wolkerova 6, Olomouc

A.1.7 Údaje o orgánu, schvalujícím PŘ skládky
KÚ Olomouckého kraje: Jeremenkova třída 40 a, Olomouc, tel. 585 510 111
A.1.8 Údaje o pozemcích, na nichž je skládka umístěna
Areál skládky je umístěn v katastru obce
pozemcích.

Rapotín na níže uvedených

Dotčené parcely:
p.č.

druh pozemku

vlastník

2711/1
2711/6
2711/7
2711/8
2711/12
2711/14
2711/15
2711/16
2711/17
2711/18
2711/23

ostatní plocha
zastav. plocha
zastav. plocha
skládka
ostatní plocha
skládka
zastavěná plocha
zastavěná plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

obec Rapotín
SITA CZ a.s.
SITA CZ a.s.
obec Rapotín
obec Rapotín
obec Rapotín
SITA CZ a.s.
SITA CZ a.s.
obec Rapotín
obec Rapotín
SITA ĆZ a.s.

Pozemky, jejichž vlastníkem je obec Rapotín má společnost SITA CZ a.s.
v dlouhodobém pronájmu na základě smlouvy ze dne 24.2.1992 ve znění
jejich dodatků.
Umístění areálu skládky Rapotín na pozemcích je vyznačeno v katastrální
mapě v příloze č. 5.
A.1.9 Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu skládky
I.ETAPA
Výstavba:
Kolaudace:
Kolaudační rozhodnutí:
Den zahájení:

Pole 1-5
r. 1993
r. 1993
z 29.10. 1993 č.j. výst. 2714a/93-Ing.K
z 25.10. 1993 č.j. voda 2599/R-831/93-Pal231/2
4.10.1993
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II.ETAPA
Výstavba:
Kolaudace:
Kolaudační rozhodnutí:
Den zahájení:
III.ETAPA
Výstavba:
Kolaudace pole 8:
Kolaudační rozhodnutí:

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

Pole 6,7 , víceúčelová plocha
r. 1997, 1998
3/98
z 9.3.1998 č.j. výst.5719/97-Ing.D
z 12.11.1997 č.j. voda 2323/R-333/97-Ja231/2
1.4. 1998

Den zahájení pole 8:
Kolaudace pole 9:
Kolaudační rozhodnutí:
Den zahájení pole 9:

Pole 8,9
r. 1999,2000
11/1999
z 1.12. 1999 č.j. výst. 5900/99-IngK
z 1.12. 1999 č.j. voda 3346/R-452/99-Ja231/2
1.1. 2000
08/2000
ze 14.8.2000 č.j. výst. 3236/00-IngK
6.6.2002

IV.ETAPA
Výstavba:
Kolaudace:
Kolaudační rozhodnutí:

Pole 10 -16
2004 - 2040
2004 - 2040
2004 - 2040

Výstavba polí 11 – 16 bude prováděna postupně v závislosti na zaplněnosti
předchozích částí a na množství ukládaných odpadů. Zbudovaná část bude
vždy samostatně uvedena do provozu, přičemž bude určeno, zda bude
provozována jako skládka S-NO nebo S-OO.
Během výstavby dalších etap bude dbáno zejména na to, aby napojení dalších
částí skládky (těsnění, drény) bylo provedeno s největší pečlivostí, což bude
vždy prokázáno příslušnými zkouškami.
K základním povinnostem provozovatele skládky během výstavby dalších etap
skládky patří zejména: provádět manipulaci s odpady tak, aby jimi nemohlo
dojít k znečištění napojovacích míst stávající a nové části skládky, nepoužívat
nové části skládky před jejich řádným dokončením a uvedením do provozu.
K základním povinnostem dodavatele během výstavby dalších etap skládky
patří zejména: nepohybovat se mimo vyhrazené staveniště, nezasahovat do
provozované části skládky vyjma napojení konstrukcí nové části, zabránit
znečištění konstrukčních částí nové skládky odpady, řídit se bezpečnostními
předpisy tohoto PŘ a pokyny provozovatele skládky.
Další povinnosti provozovatele a dodavatele v průběhu výstavby nových etap
skládky budou specifikovány příslušnou projektovou dokumentací a smlouvou
o dílo.
A.1.10 Základní parametry skládky
Celkový plánovaný objem skládky :
Celková výměra plochy úložiště skládky :

cca 1,65 mil. m3
cca 11,2 ha
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Předpokládané ukončení provozu skládky:
Objem vybudované skládky (pole 1-9) :
Výměra vybudované plochy úložiště skládky (pole 1-9) :
Objem skládky (pole 10-16):
Výměra skládky (pole 10-16):
I.ETAPA
Plocha:
Objem:

Pole 1-5
18 216 m2
166 012 m3

II.ETAPA
Plocha:
Objem:

Pole 6,7 , víceúčelová plocha
11 635 m2
177 971 m3

III.ETAPA
Plocha:
Objem:

Pole 8
8 100 m2
104 000 m3

III.ETAPA
Plocha:
Objem:

Pole 9
8 445 m2
114 748 m3

IV.ETAPA
Plocha:
Objem:

Pole 10-16
66 941 m2
1 130 292 m3

cca r. 2040
562 700 m3
4,63 ha
1,130292 mil. m3
6,6941 ha

A.1.11 Údaj o časovém omezení platnosti PŘ
Platnost provozního řádu je dána
rozhodnutím Krajského úřadu
Olomouckého kraje, kterým je provoz skládky a tento provozní řád
schválen.

A.2 Podklady pro vypracování, související předpisy a
normy
A.2.1 Podklady pro vypracování PŘ
Projektové dokumentace jednotlivých etap skládky (I. etapa skládky:
Projekt řízené skládky TKO Rapotín, EkoINPROS, spol. s r.o. BRNO, červen
1992, II. etapa skládky: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RAPOTÍN 2. ETAPA,
EkoINPROS BRNO, spol. s r.o., 5/96, III. etapa skládky: ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ RAPOTÍN 3. ETAPA, EkoINPROS BRNO spol. s r.o., 4/99),
IV. ETAPA, EkoINPROS BRNO, spol. s r.o., 2004
Provozní předpisy jednotlivých strojních a elektrotechnických zařízení.
Výsledky dosavadních pozorování a měření na jednotlivých konstrukcích
skládky.
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Údaje o ukládaných odpadech – druh a kategorie podle Katalogu odpadů a
Seznamu nebezpečných odpadů, údaje o složení a množství odpadů.
Údaje o vybavení skládky mechanismy.
Údaje o personálním obsazení skládky.
Výsledky dosavadního monitorování skládky.
Poznatky a zkušenosti z dosavadního provozu skládky.
Podklady
o
přírodních
podmínkách
v lokalitě,
o
geologických,
geotechnických
a hydrogeologických
poměrech,
o
klimatických
a
hydrologických podmínkách, údaje o ochranných pásmech inženýrských sítí
a dopravních staveb, údaje o okolní zástavbě.
Rozhodnutí schvalovacích a kontrolních orgánů, vydaná v průběhu přípravy,
výstavby a provozu.
A.2.2 Související předpisy a normy
Související předpisy a normy jsou uvedeny v příloze č. 14 tohoto PŘ.

B. Účel a charakteristika skládky
B.1 Charakteristika území, geologické a hydrogeologické
poměry
B.1.1 Morfologické podmínky lokality skládky
Zájmové území se nachází v oblasti Sudetské soustavy, podsoustavy
Východní sudety, v užším členění v podcelku Šumperské kotliny.
Šumperská kotlina představuje severojižním směrem protáhlou tektonicky
predisponovanou depresi, sevřenou ze západu Branenskou vrchovinou,
ze severovýchodu Pradědskou hornatinou a z východu až jihovýchodu
Úsovskou vrchovinou.
Reliéf kotliny je převážně plochého tvaru, modelovaný řekami Moravou a
Desnou.
B.1.2 Geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry v okolí
skládky
Z regionálního hlediska je skalní podlož budováno krystalickými horninami
jižní části keprnické skupiny silezika. Krystalické horniny na lokalitě Rapotín
jsou představovány dvojslídnými rulami a svory, eventuálně svorovými
rulami.
Kvartérní pokryv tvoří svahové sutě a zvětraliny charakteru hlinitých sutí,
jílů a kamenito - písčitých hlín. Jejich mocnost je značná, při úpatí svahů
dosahuje 10 -15 m.
Podle regionální hydrogeolgické rajonizace patří celé zájmové území do
periferní oblasti rajonu číslo 643 – krytalinikum Východních Sudet. V tomto
7
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rajonu převládají struktury puklinových podzemních vod nad úrovní erozní
základny, bez hydraulické souvislosti s povrchovým tokem. Zvodnění
omezeného výtoku je vázáno pouze na bázi kvartérního pokryvu a zónu
přípovrchového rozpojení skalních hornin.
Geologická a hydrogeologická situace lokality
Na lokalitě se nacházejí následující typy zemin a hornin:
Kvartér :

-

humózní hlíny
jílové hlíny
jíly
jílovité písky a štěrky
eluvium skalního podkladu

Krystalinikum : - zvětralé dvojslídné ruly a svory, svorové ruly
Nadložní jíly a jílovité hlíny tvoří vůči kolektoru stropní izolátor s velmi
malou propustností. Současně tvoří přirozenou bariéru proti průniku
kontaminace do mělké zvodně. Jejich rozsah se pohybuje od hloubek 0,2 do
7,5 m,. Převažující mocnost stropního izolátoru se pohybuje od 4,5 do 6,0
m. Propustnost těchto nadložních vrstev byla určena jako koeficient filtrace
v rozmezí 10-9 až 10-11m.s-1.
Komplex krystalinických
puklinovou propustností.

hornin

představuje

prostředí

s převládající

B.1.3 Hydrologické a klimatické poměry v okolí skládky
Z hydrologického hlediska je zájmové území součástí povodí Desná.
Lokalita leží v údolí pravostranného přítoku Holubího potoka. Tato vodoteč
je nejbližším povrchovým tokem v zájmové lokalitě, její tok byl při výstavbě
skládky přeložen, takže dnes protéká podél hranice I. Etapy.Průtok
v potůčku je nevyrovnaný a jeho maximální hodnoty dosahují až cca. 3
m3.s-1.
Recipientem oblasti je řeka Desná, která celé zájmové území odvodňuje a
je vodárenským tokem.
Z hlediska klimatické regionalizace je zájmové území spadající do oblasti
MT2 charakterizováno krátkým létem, mírným až mírně chladným, mírně
vlhkým, přechodné období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem,
zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou
sněhovou pokrývkou.
Vybrané klimatické charakteristiky:
Průměrný roční úhrn srážek:
Průměrná roční teplota:
Průměrný roční výpar
Mrazový index

750 mm
7,7 ° C
475 mm
630
8
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B.1.4 Charakter a vzdálenost okolní zástavby
Nejbližší zástavbou je osada Nové domky, která je od skládky vzdálena cca
300 m západním směrem. Nejbližší obcí je obec Rapotín, která je od
skládky vzdálena cca 1000 m vých, j.vých. i j.záp. směrem. Obec Rapotín
má cca 2750 obyvatel. Další nejbližší zástavbou je obec Vikýřovice,
navazující od jihu na zástavbu Rapotína a dále k jihozápadu navazující na
město Šumperk, který je od skládky vzdálen cca 2 km.
B.1.5 Výstavba skládky
Časový průběh výstavby a rozdělení na etapy je uvedeno v čl. A.1.9 tohoto
PŘ.
Provoz skládky je pak podle § 4 odst. 1 písm. j, k a l zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
rozdělen na tři fáze.
- první fáze provozu skládky - provozování zařízení k odstraňování
odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu
- druhá fáze provozu skládky - provozování zařízení k případnému
využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky
- třetí fáze provozu skládky – provozování zařízení neurčeného
k nakládání s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po
jejím uzavření
B.1.6 Vybavení skládky provozními objekty
Vlastní areál skládky sestává z následujících objektů:
-

příjezdová a provozní komunikace, parkovací a odstavné plochy
silniční váha
provozní budova
odstavná plocha pro kontejnery
dílna a sklad
jímky průsakových vod
nádrž povrchových vod
záchytné příkopy povrchových vod
těleso skládky
odběrové plynové studny
plocha očisty vozidel
monitorovací vrty podzemních vod
víceúčelová plocha
dočasné deponie
oplocení
zařízení pro nakládání se skládkovým plynem.
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Popis objektů a technologického vybavení skládky
Příjezdová a provozní komunikace, parkovací a odstavné plochy
Komunikace slouží k příjezdu a odbavení vozidel v areálu skládky. Jsou
navrženy jako jedno a dvoupruhové s asfaltovým povrchem a jednopruhová
se zpevněným povrchem kamenivem stříkaným asfaltem. Parkovací a
odstavné plochy slouží k odstavování svozové techniky a kontejnerů.
Silniční váha
Slouží k vážení vozidel přivážejících odpad a ke zpětnému vážení prázdných
vozidel.
Váha je automatická a je napojena na HW a SW pro evidenci
příjmu odpadů.
Provozní budova
Je zděná jednopatrová budova, vytápěná plynovým topením a sestává se z:
přijímací kanceláře obsluhy vážícího systému, místností sociálního zařízení
(jako jsou šatny, WC, apod.), kanceláří pro administrativní pracovníky a
půdy.
Odstavná plocha pro kontejnery
Slouží pro nouzové umístění kontejnerů (popř. vozidel) s odpady pro
případ, že přijímající obsluha skládky má pochybnosti o vlastnostech
přiváženého odpadu, a pro umístění kontejnerů k ukládání malých množství
odpadů od původců, fyzických osob nebo občanů.
Plocha je asfaltová a je odvodněna do hlavní jímky průsakových vod.
Dílna a sklad
Slouží jako dílna a sklad nářadí.
Jímky průsakových vod
Hlavní jímka průsakových vod je železobetonové konstrukce, těsněná PEHD
folií. Celkový objem jímky je 380 m3. Slouží k jímání průsakové vody ze
skládky a je vybavena čerpadly, která umožňují pomocí potrubního systému
zpětný přívod průsakové vody na korunu skládky (recirkulace průsakové
vody).
Jímka průsakových vod u pole č. 9 (dříve jímka jednodruhové sekce).
V současné době je přívod do jímky zaslepen. V případě potřeby může
sloužit k jímání průsakové vody z daného sektoru skládky, je vybavena
čerpadly, která umožňují pomocí potrubního systému zpětný přívod
průsakové vody na korunu téhož sektoru skládky (recirkulace průsakové
vody).
Vody z víceúčelové plochy jsou svedeny do samostatné sběrné jímky J1.
Zpětný výtlak průsakových vod
Zpětné čerpání průsakových vod do prostoru skládky je zajištěno čerpáním
vody ze sběrné jímky přes potrubí vyvedené hydranty na okraj skládky.
Odsud je voda vedena hadicemi na skládku do míst, kde je recirkulována.
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Nádrž povrchových vod
Nádrž povrchových vod je těsněná PEHD folií. Slouží k jímání povrchové
vody z dosud neprovozovaných skládkových polí, zrekultivovaných ploch a
ostatních neznečištěných ploch v areálu skládky (viz.příloha č.12) a jako
požární nádrž. Na jímku je možno napojit mobilní čerpadlo, které umožní
pomocí potrubního systému přívod povrchové vody na korunu skládky
(snížení prašnosti).
Záchytné příkopy
V místech, kde by vzhledem k výškovému uspořádání dna skládky a
okolního terénu mohlo dojít k vnikání povrchových vod
z okolí do
těsněného prostoru skládky, jsou budovány záchytné příkopy. Tyto
záchytné příkopy zajišťují bezpečné odvádění povrchových vod do přilehlé
vodoteče.
Těleso skládky
Konstrukční, těsnící a drenážní systém skládky je zbudován v souladu s
technickými normami a předpisy (např. ČSN 83 8030). Skládka je
rozdělena dle způsobu provedení na část S-OO a část S-NO. Součástí tělesa
skládky je drenážní systém umožňující oddělený odvod kontaminovaných
vod ze skládkových polí v provozu a čistých vod ze skládkových polí dosud
nezaskládkovaných. Vlastní technický popis je součástí schválené PD.
Na koruně odpadů, uložených v zabezpečeném tělese skládky, může být
zřízena a provozována plocha pro úpravu odpadů. Způsob úpravy, druhy
upravovaných odpadů, umístění plochy na skládce a další podrobnosti jsou
předmětem samostatného provozního řádu.
Jednodruhová skládka
Část pole 9 skládky bude do doby nabytí právní moci rozhodnutí schvalující
tento provozní řád provozována jako jednodruhová skládka. Poté bude
z důvodu změny právních předpisů tato část postupně překryta vhodným
materiálem nebo odpadem o mocnosti min. 0,5 m, což trvale zabrání
zamíchání odpadů uložených v jednodruhové skládce a následně uložených
odpadů, které budou na tuto část, která bude využívaná jako S-NO, dále
ukládány v souladu s PŘ skládky odpadů Rapotín. (Tímto bude zabráněno
případným problémům při rekultivaci a tato bude probíhat v souladu se
schváleným PŘ skládky). Bývalá jednodruhohá skládka může nadále v případě
potřeby sloužit jako sektor např. pro popílky ze spaloven nebezpečných
odpadů.
Odběrové plynové studny
Skládka je na vybraných polích vybavena systémem odběrových plynových
studní, určených pro jímání skládkového plynu. Tento systém se skládá
z vertikálně pažených studní a sběrného potrubí umístěného na dně
skládky.
Svodné
potrubí
zajišťuje
dopravu
skládkového
plynu
z rozdělovacích šachet do místa, kde je umístěno zařízení na využívání
skládkového plynu. V polích 10 -16 budou v případě potřeby realizovány
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vrtané plynové studny, které budou sběrným potrubím umístěným na
povrchu zaplněné skládky napojovány na existující svodné potrubí.
Plocha očisty vozidel
Používá se k očistě vozidel pohybujících se po úložišti od zbytků odpadů
zachycených na povrchu vozidla.
Monitorovací vrty podzemních vod
Slouží ke kontrole kvality podzemních vod a jsou součástí monitorovacího
systému areálu skládky podle schválené projektové dokumentace. Jedná se
o 5 samostatných objektů.
Víceúčelová plocha
Víceúčelová plocha je určena v souladu s platnou legislativou a schválenou
projektovou dokumentací k provozování technologií a postupů k úpravě
vybraných odpadů (biodegradací, kompostováním, stabilizací) před jejich
odstraněním nebo využitím. Dočasně zde mohou být umístěny rovněž
odpady, u nichž je ověřováno jejich složení (provádění analýz potřebných
pro určení způsobu dalšího nakládání s odpadem aj.), odpady určené pro
úpravu nebo odpady určené pro využití (např. k technickému zabezpečení
skládky, k vytváření rekultivační vrstvy skládky aj.).
Provoz jednotlivých technologií provozovaných na víceúčelové ploše je řízen
vždy vlastním provozním řádem.
Víceúčelová plocha je stavebně členěna na sektor příjmu, plochu pro
umístění technologie, expediční sektor a plochu určenou ke kompostování a
biodegradaci.
Odvodnění víceúčelové plochy sestává ze dvou systémů. První systém svádí
vody z povrchu zpevněné plochy, čímž se dociluje co nejkratší čas pro
vyluhování uložených odpadů a tím i nižší znečištění vody. Druhý systém je
drenážní. Vody prosáklé horní zpevněnou plochou budou jímány drenážní
vrstvou, ve které je osazeno drenážní potrubí nad izolačními vrstvami. Vody
jsou jímány do sběrné jímky J1.
Dočasné deponie
V areálu zařízení mohou být na vhodných místech zřízeny dočasné deponie
čistých stavebních sutí, zemin, kameniva, štěrku a pneumatik. Tyto
materiály budou využity pro technické zabezpečení skládky a při výstavbě
dalších etap skládky a jejich rekultivaci. Umístění deponií je schematicky
vyznačeno v příloze č.5.
Na dočasné deponie bude skládán pouze čistý materiál, což bude
provozovatelem důsledně kontrolováno (vizuální prohlídka každé dodávky
při jejím přijmu a skládání na dočasné deponii). V případě vizuálního
zjištění znečištění dodávky materiálu bude tento uložen na zabezpečené
skládce odpadů, případně na víceúčelové ploše.
Oplocení
Celý areál skládky je opatřen oplocením proti zabránění vstupu na skládku.
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Zařízení pro nakládání se skládkovým plynem
Na základě kompletnosti odplyňovacího systému a možnosti odvádění nebo
čerpání skládkového plynu v potřebném množství a kvalitě je skládka
vybavena technologickým zařízením - aktivním odplyňovacím systémem
(kogenerační jednotkou) pro využívání skládkového bioplynu. Jedná se o
stavbu s dočasně umístěnou zpracovatelskou technologií pro energetické
využívání skládkového plynu. V současné době je uvedené zařízení
provozováno smluvním partnerem. Skládkový plyn je aktivně čerpán z
plynových studní pomocí trubního systému do kogenerační jednotky, kde
dochází ke spalování plynu a následné výrobě elektrické energie. Z tohoto
důvodu je na předmětné skládce umožněno odstraňování kompostovatelných
odpadů neodpovídající kvality a odpadů jejichž kompostování není ekonomicky
nebo technicky proveditelné. V souvislosti s provozem aktivního odplyňovacího
systému budou na jednotlivých částech skládky budovány preferenční cesty
pro skládkový plyn, které budou zároveň sloužit ke zlepšení průchodnosti
skládkového tělesa pro průsakové vody. Preferenční cesty budou tvořeny
formou plynových drenážních vrstev zřizovaných po etážích výšky 2 – 3 m,
které budou propojovat jednotlivá odběrová místa a umožní čerpání
skládkového plynu s co nejmenšími ztrátami. Vrstvy budou budovány
z vhodných druhů odpadů, případně výrobků, které budou pro tyto účely
využívány jako konstrukční materiál. Mocnost budovaných preferenčních
vrstev bude cca 30 cm. Celkové množství konstrukčního materiálu bude
představovat max. 15 % ročního objemu uložených odpadů v části S - NO
(včetně budovaných sektorů) a max. 15 % ročního objemu uložených odpadů
v části S – OO 3 (včetně případně budovaných sektorů). Podrobnější popis
objektů je uveden v projektových dokumentacích jednotlivých etap skládky.
B.2 Účel skládky
B.2.1. Vymezení druhů odpadů, které se smějí do skládky ukládat,
zatříděných podle Katalogu odpadů a způsob dokladování jejich
kvality
Seznam odpadů povolených ukládat na skládku Rapotín, část S- OO, je
uveden v příloze
č. 9. tohoto PŘ.
Seznam odpadů povolených ukládat na skládku Rapotín, část S- NO, je
uveden v příloze
č. 9. tohoto PŘ.
Na skládku nebudou ukládány odpady, které je zakázáno ukládat na skládky
všech skupin (příloha č. 14 PŘ).
Odpady uvedené v seznamu s kategorií O je možné na skládku ukládat rovněž
v případě, že jsou zařazeny do kategorie N (O/N).
Odpady jinak blíže neurčené (99) jsou na skládku ukládány s kategorií,
deklarovanou původcem odpadu, v sektoru S-OO3 je možné tyto odpady uložit
pouze v případě, že mají kategorii O.
Odpady jsou ukládány podle kategorií a jejich vlastností na jednotlivé části
skládky (případně do jednotlivých sektorů skládky).
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V souladu s bodem 10. přílohy č. 4 vyhl. 294/2005 Sb. je možné při splnění
stanovených podmínek této přílohy přijímat odpady, které vykazují nejvýše
trojnásobné překročení přípustných hodnot ukazatelů pro jednotlivé třídy
vyluhovatelnosti. Seznam těchto odpadů je stanoven v příloze č. 12 PŘ.
ČÁST S-NO - jedná se o části skládky nebo sektory skládky určené pro
ukládání odpadů kategorie nebezpečný odpad, popř. odpad kategorie
ostatní kromě odpadů kategorie ostatní s podstatným obsahem organických
biologicky rozložitelných látek. Tato část může být zbudována podle
aktuálních podmínek v daném čase na vystavěných polích.
Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-NO
a) bez zkoušek mohou být přijímány odpady podle bodu C.1.1 tohoto
provozního řádu,
b) vodný výluh připravený z odpadu nesmí překročit v žádném
z ukazatelů limitní hodnoty pro výluhovou třídu číslo III (pokud se
nejedná o konkrétní odpady stanovené a odsouhlasené v příloze č.
12)
c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než
10 % sušiny nebo ukazatel TOC v sušině vyšší než 5%. Při překročení
této limitní hodnoty ukazatele TOC lze odpad považovat za vyhovující
kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC ≤ 100 mg/l (v
případě, že hodnota DOC je podlimitní není třeba stanovovat ztrátu
žíháním a ukazatel TOC v sušině).
d) odpady s azbestem jsou na část S-NO ukládány podle následujících
pravidel:
- Odpady s azbestem umístěné do tělesa skládky musí být před jejich
hutněním překryty vhodným materiálem (možno použít vhodný
odpad pro TZS), případně jako preventivní opatření k omezení
prašnosti je možno uložené odpady zkrápět v rámci zpětného rozlivu
průsakové vody ze skládky.
- V případě přijetí nezabalených azbestových odpadů musí být tyto
odpady zkrápěny v rámci zpětného rozlivu průsakové vody ze
skládky.
- Do provozního deníku je nutno zaznačit čtverec, do kterého byly
odpady s obsahem azbestu uloženy (čtverce je třeba vybírat
s ohledem zejména na následné vrtání plynových studní).
- Na čtverci skládky, kde jsou ukládány odpady s obsahem azbestu se
nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken
azbestu (např. vrtné a výkopové práce).
- Po uzavření skládky se uchová dokumentace s plánkem umístění
odpadu z azbestu na skládce po dobu 30 let.
ČÁST S - OO3 – jedná se o části skládky nebo sektory skládky určené pro
ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným
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SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze
hodnotit
na
základě
jejich
vodného výluhu, a odpadů z azbestu
za dodržení zvláštních níže stanovených podmínek. Na tyto skládky nebo
sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry. Tato část může být
zbudována na jednotlivých polích podle aktuálních podmínek a potřeb
v daném čase.
Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - OO3
a) na tuto skládku nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,
b) bez zkoušek mohou být přijímány odpady podle bodu C.1.1 tohoto
provozního řádu,
c) vodný výluh připravený z odpadu nesmí překročit v žádném
z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu číslo IIa
vyhlášky č. 294/2005 Sb. (pokud se nejedná o konkrétní odpady
stanovené a odsouhlasené v příloze č. 12),
d) biologicky rozložitelný
podíl komunálního odpadu ukládaný na
skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem
stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj.snížit
tento podíl do roku 2010 na 75%, do roku 2013 na 50% a do roku
2020
na
35% celkového
množství (hmotnosti)
biologicky
rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995) – bude
plněno na základě nastavování systémů ze strany obcí,
e) odpady s azbestem jsou na tuto část skládky S - OO3 ukládány podle
následujících pravidel:
-

-

Azbestový odpad přijímaný na skládku skupiny S - OO3 nesmí
obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána
pojivem nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech.
Dále je nutno při přijetí azbestových odpadů dodržovat stejná pravidla
jako na části skládky S-NO.

Na jednotlivých částech skládky mohou být kromě výše uvedených
budovány další sektory:
a) sektor skupiny S-OO1,
jedná se o sektor skládky určený pro ukládání odpadů kategorie ostatní
odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek,
nereaktivních nebezpečných odpadů (např. odpadů kategorie nebezpečný
po úpravě stabilizací) a odpadů z azbestu za podmínek shodných pro část
S-OO3. Do sektoru budou ukládány odpady uvedené v příloze č. 9 (seznam
povolených odpadů pro sektor S-OO1) a nereaktivní nebezpečné odpady
(např. odpady kategorie nebezpečný po úpravě stabilizací nebo
biodegradací).
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Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu do sektoru S- OO1
-

-

bez zkoušek mohou být přijímány odpady podle bodu C.1.1 tohoto
provozního řádu,
vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné
hodnoty pro výluhovou třídu číslo IIa vyhlášky 294/2005 Sb. (pokud se
nejedná o konkrétní odpady stanovené a odsouhlasené v příloze č. 12),
obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této
nejvýše přípustné hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím
pro příjem v případě, že je hodnota DOC ≤ 80 mg/l (v případě, že
budou
ukládány
nereaktivní
nebezpečné
odpady
s nejvýše
trojnásobným překročením ukazatele DOC, budou ukládány ve zcela
samostatném odděleném sektoru v rámci sektoru S-OO3). Obsah TOC
v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9) se nezjišťuje.

b) sektor pro upravené odpady v části S-OO3
v případě, že na část skládky nebo sektor skupiny S-OO3 budou ukládány
odpady upravené stabilizací, budou ukládány v odděleném sektoru, jehož
účelem bude zabezpečit splnění podmínky slučitelnosti mezi odpady
upravenými stabilizací a odpady podléhajícími biologickému rozkladu.
c) sektor pro odpady s obsahem dusičnanů v části S-NO
v případě, že na část skládky nebo sektor skupiny S-NO budou ukládány
odpady s obsahem ropných látek, budou odpady s obsahem dusičnanů
ukládány v odděleném sektoru, jehož účelem bude zabezpečit splnění
podmínky slučitelnosti mezi odpady s obsahem dusičnanů a odpady
s obsahem ropných látek.
d) sektor pro odpady s obsahem kyanidů v části S-NO
v případě, že na část skládky nebo sektor skupiny S-NO budou ukládány
odpady s kyselou reakcí budou odpady s obsahem kyanidů ukládány
v odděleném sektoru, jehož účelem bude zabezpečit splnění podmínky
slučitelnosti mezi odpady s kyselou reakcí a odpady s obsahem kyanidů.
e) sektor pro popílky ze spaloven nebezpečných odpadů po jejich
předchozí úpravě stabilizací
tento sektor bude zbudován za účelem zabezpečit ukládání popílků ze
spaloven nebezpečných odpadů (po jejich předchozí úpravě stabilizací)
v odděleném sektoru skládky.
Sektory jsou místně vymezené části
skládky, které slouží k ukládání
odpadů srovnatelných svým
původem, složením a vlastnostmi, a které
svým technickým provedením zabezpečí oddělené ukládání těchto odpadů
uvnitř jedné skládky a zabrání kontaktu, případně smíchání odpadů
uložených v jednotlivých sektorech skládky po celou dobu jejich uložení.
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Oddělení jednotlivých částí nebo sektorů bude provedeno vhodnými
materiály nebo odpady (inertní odpady a odpady uvedené v seznamu TZS)
tak aby bylo zaručeno splnění výše uvedeného. Jednotlivé sektory budou od
ostatních odpadů odděleny ze všech stran (ze spodní strany bude oddělení
provedeno násypem o mocnosti min. 30 cm, vrchní strana bude překryta
vrstvou o stejné mocnosti a boční strany budou odděleny hrázkováním).
Umístění jednotlivých sektorů a částí bude vyznačeno ve schématické
mapě, která bude součástí provozního denníku skládky. Stejným způsobem
budou budovány i sektory S-OO3 a S-NO, vždy však na části skládky
odpovídající svým zabezpečením příslušnému typu skládek.
B.2.2. Způsob dokladování kvality odpadů
Dodavatel odpadu (původce odpadu nebo oprávněná osoba) předloží v případě
jednorázové nebo první z řady dodávek Základní popis odpadu. Potřebný
rozsah informací a dokladů nutných pro vypracování Základního popisu je
specifikován v čl. C 1 a C.2 tohoto PŘ.
B.2.3. Vymezení odpadů, používaných jako technologický materiál
na zajištění skládky
Odpady, které svými fyzikálně chemickými a mechanickými vlastnostmi jsou
vhodné pro zabezpečení plynulého provozu skládky, pro vytváření jádra
obvodových hrází skládky a pro vytváření překryvných vrstev budou využity
jako technologický materiál na zajištění skládky za účelem technického
zabezpečení skládky.
Seznam odpadů, které je možno využít pro technické zabezpečení části S-OO3,
je uveden v příloze č. 10.A tohoto PŘ.
Seznam odpadů, které je možno využít pro technické zabezpečení části S-NO,
je uveden v příloze č. 10.B tohoto PŘ.
Odpady uvedené v seznamu s kategorií O je možné použít jako technologický
materiál rovněž v případě, že jsou zařazeny do kategorie N (O/N).
Odpady uvedené v seznamu s kategorií O/N je možné použít jako
technologický materiál rovněž v případě, že jsou zařazeny do kategorie O a
toto je doloženo osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastnostech odpadu.
Odpady jinak blíže neurčené (99) jsou používány jako technologický materiál
s kategorií, deklarovanou původcem odpadu.
Za ukládání těchto odpadů se v souladu s § 45 zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech neplatí poplatky za uložení odpadu. V případě, že objem
technologického materiálu překročí 25 % z celkového objemu uloženého
množství odpadů za rok, budou poplatky z odpadů překračujících 25 %
odvedeny. Přepočet na jednotky objemu (m3) bude prováděn na základě
výpočtu vycházejícím z měrných hmotností odpadů zjištěných na základě
každoročně prováděného výpočtu objemů. Výpočet objemů bude proveden
oprávněnou osobou (geodet), která provede zaměření skládky nejpozději k 31.
12. kalendářního roku. Vyhodnocení objemů zjištěné na základě geodetických
měření bude předloženo KÚOL nejpozději do konce února společně
s vyhodnocením podmínek IP.
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Kromě odpadů používaných jako technologický materiál k technickému
zabezpečení skládky mohou být na skládce používány jako konstrukční
materiály, výrobky nebo odpady, které jsou vhodné pro zlepšení vlastností
skládkového tělesa a kvality průsakových vod (preferenční cesty pro skládkový
plyn a průsakové vody, fyzikálně-chemické prostředí ve skládce aj.). Množství
konstrukčních materiálů použitých pro budování preferenčních cest pro
skládkový plyn a průsakové vody nepřekročí množství stanovené
projektantem. Seznam fyzikálně vhodných odpadů, které lze použít jako
konstrukční materiál pro tvorbu preferenčních cest pro skládkový plyn a
průsakové vody je stanoven v příloze č. 11.
B.2.4. Požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro
technické zabezpečení a uzavírání skládky
Množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem jejího
technického zabezpečení bude dosahovat cca 25 % objemu všech odpadů
uložených na skládce za kalendářní rok. Za ukládání těchto odpadů se
v souladu s § 45 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech neplatí poplatky za
uložení odpadu. V případě, že objem technologického materiálu překročí 25 %
z celkového objemu uloženého množství odpadů za rok, budou poplatky
z odpadů překračujících 25 % odvedeny.
Odpady používané jako technologický materiál musí splňovat požadavky na
ukládání odpadů na skládku skupiny S-OO a S-NO v souladu s čl. C tohoto PŘ.

C.

Postup ukládání odpadů a podmínky pro provoz

C.1. Povinnosti dodavatele odpadů (původce odpadů, oprávněné
osoby, vlastníka odpadů) při přejímce odpadů při příjezdu do
prostoru skládky, po dobu pobytu na skládce a při odjezdu ze
skládky
Při příjezdu do areálu skládky je dodavatel odpadu (původce, oprávněná osoba
nebo dopravce) povinen respektovat dopravní značení a pokyny zaměstnanců
provozovatele skládky.
Dodavatel odpadu je v případě jednorázové nebo první z řady dodávek povinen
poskytnout provozovateli skládky Základní popis odpadu, který obsahuje
následující náležitosti:
·
·
·
·
·

identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ bylo-li
přiděleno),
název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,
název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných
vlastností pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad“,
popis vzniku odpadu,
fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),
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jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby
odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených
v základním popisu odpadu,
protokol o odběru vzorku odpadu, pokud jsou při přejímce odpadů
požadovány výsledky zkoušek - viz bod C.1.1 tohoto provozního
řádu.
protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených
zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání
v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování
základního popisu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů
požadovány viz bod C.1.1 tohoto provozního řádu,
předpokládané množství odpadu v dodávce,
předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných
vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za
rok,
stanovení kritických ukazatelů (nejméně jednoho ukazatele), které
budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu:
- dodávaných původcem odpadu jedenkrát za rok,
- dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a
výkupu odpadů v případě pravidelně i nepravidelně se
opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu
stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a
výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů
odpadů od různých původců dvakrát za rok,
údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení
příslušné skupiny skládky, pokud se nejedná o odpady u kterých
výsledky zkoušek nejsou požadovány viz bod C.1.1 tohoto provozního
řádu,
mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů (vyplní se v případech, kdy
odpad je z hlediska mísitelnosti problematický),
určení skupiny skládky, na které je odpad možno odstranit,
prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě
posouzení v souladu s platnými právními předpisy,
prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky
všech skupin,
opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů
odpadu, např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz
smíchávání odpadů apod. (vyplní se pouze u odpadů, u kterých jsou
opatření nutná).
základní popis odpadu může obsahovat další náležitosti nebo
prohlášení, které mohou být ze strany provozovatele skládky do
základního popisu odpadu dle aktuálních potřeb doplňovány.

Při opakovaných dodávkách (další z řady dodávek) bude základní popis odpadu
nahrazen čestným prohlášením dodavatele odpadu na skládku, že odpad
odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a bude
provedena kontrola ověření kritických ukazatelů (provozovatel skládky
zkontroluje jestli byly kritické ukazatele 1x, případně 2x ročně ověřeny).
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C.1.1 Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na
základě výsledků zkoušek, jsou:
a)

-

odpady k.č. 10 11 03, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17
01 07, 17 02 02, 17 05 04, 20 01 02, které je možné bez zkoušek
přijmout pouze za následujících podmínek:
dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,
odpady nelze recyklovat ani jinak využít,
dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),
odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na
skládky všech skupin,
při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení
nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými
látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy,
plasty, azbest, chemikálie, a případně i další druhy výše
neuvedených odpadů, a že odpady nelze recyklovat ani jinak
využít.

b)

odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést
odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin,
technologie vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být
v základním popisu podrobně zdokumentován,

c)

odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek. Jedná se
např. o směsný komunální odpad, směsný stavební a demoliční
odpad, obaly nebo kusy z pevných materiálů, nehomogenní
odpady které jsou nebo obsahují pevné předměty (např. kovy,
plast, sklo, beton, dřevo aj.) organické odpady (např. odpad
potravin) a odpady v uzavřených kontejnerech a nádobách
(odpady, které nelze z kontejnerů a nádob vyjmout – ztuhlé
stavební směsi, ztuhlé barvy, lepidla).

C.2

Povinnosti obsluhy skládky ve vztahu k dodavatelům odpadů
při přejímce odpadů

Zaměstnanci provozovatele skládky jsou ve vztahu k dodavateli odpadu
povinni zejména:
- určit místo vyložení odpadu,
- vydat písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do
zařízení.
Při přejímce odpadu příjemce dále provede:
- kontrolu dokumentace o odpadu předloženou dodavatelem odpadu
(kontrola základního popisu, čestného prohlášení, zkontrolovat zda byly
ověřeny kritické ukazatele),
- vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
- namátkovou
kontrolu
odpadu
k ověření
shody
odpadu
se
základním popisem odpadu předloženým dodavatelem odpadu,
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záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu
s požadavky na vedení průběžné evidence odpadů,
převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu, že všechny informace
uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé – součást základního
popisu odpadu.
kontrola splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušnou
část skládky.

C.3

Způsob posuzování odpadů, které nelze hodnotit podle třídy
vyluhovatelnosti, odpadů podléhajících rychlým změnám a
odpadů v kontejnerech a nádobách

Odpady, které nelze hodnotit podle třídy vyluhovatelnosti, odpady podléhající
rychlým změnám a odpady v kontejnerech a nádobách jsou provozovatelem
skládky kontrolovány vizuálně, a to zejména při vykládání těchto odpadů.
Uzavřené kontejnery a nádoby jsou během přejímky namátkově otevřeny a je
zkontrolováno, zda je jejich obsah shodný s dokladovanou skutečností.
Odpady, které nelze hodnotit na základě zkoušek jsou uvedeny v bodě C. 1.1.
Přijatelnost těchto odpadů pro odstranění na skládce Rapotín je posuzována
podle údajů uvedených v základním popisu a na základě vizuální kontroly.
C.4

Způsob kontroly a přejímky dováženého odpadu a vymezení
plochy na skládce pro případnou kontrolu odpadu, u něhož je
podezření, že neodpovídá údajům uvedeným v jeho základním
popisu.

1) Přijatelnost odpadů pro odstranění na skládce je posuzována zejména na
základě prostudování údajů uvedených v základním popise odpadu a
vizuální kontroly.
2) Odpady předané dodavateli k odstranění uložením na skládku jsou
považovány za odpady upravené ve smyslu § 2 písm. f) vyhlášky č.
294/2005 Sb. a § 4 odst. 5 téže vyhlášky.
4) V případě, že při přejímce nebo vykládání odpadu zjistí zaměstnanci
provozovatele, že odpad neodpovídá údajům uvedeným v základním
popisu odpadu, informují o této skutečnosti vedoucího skládky, případně
odpadového hospodáře. Ti mohou rozhodnout o tom, zda bude odpad
dodavatelem ihned odvezen nebo zda bude vyložen na vyčleněném místě
na skládce (na urovnaném povrchu na tělese skládky tak, aby nemohl
být smíšen s ostatními ukládanými odpady - odpad bude uložen na
předem připravené vrstvě inertního materiálu), nebo na odstavné ploše
pro kontejnery, a určit rozsah potřebných dalších údajů, které je
dodavatel odpadu povinen dodat k ověření kvality odpadu. Stejným
způsobem mohou být na vyčleněném místě skládky shromažďovány
odpady upravené stabilizací za účelem doběhnutí stabilizačního procesu
(dozrávání).
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Po posouzení dodatečných údajů o odpadu bude s tímto naloženo
následovně:
- bude uložen na skládce, pokud budou splněny podmínky pro uložení,
- bude přijat k úpravě stabilizací nebo bude umístěn na dekontaminační
ploše, kde bude provedena jeho úprava biodegradací,
- bude vrácen jeho dodavateli, případně bude zajištěno jeho využití nebo
odstranění v jiném zařízení.
C.5

Postup ukládání odpadu a jeho hutnění a překrývání

Pohyb přepravních prostředků a mechanizmů
1) Přepravní prostředky, přivážející na skládku odpad, se po skládce budou
pohybovat pouze v prostorech určených zaměstnanci provozovatele.
Při pohybu přepravních prostředků na skládce nesmí řidiči:
·
vyjíždět mimo zpevněné plochy vnitroskládkových komunikací nad
nezbytně nutný rozsah,
·
přibližovat se k okrajům svahů skládky nad bezpečnou vzdálenost,
·
pohybovat se po skládce tak, aby ohrozili život nebo zdraví své nebo
jiných osob,
·
pohybovat se po skládce tak, aby zničili nebo poškodili konstrukce
skládky,
·
vjíždět do nezapracovaných odpadů.
2) Mechanizmy (kompaktor odpadů, pásový dozér, nakladač) se po skládce
pohybují v souladu se zásadami bezpečnosti práce a s ohledem na
konstrukce skládky.
Při pohybu mechanizmů na skládce nesmí strojníci:
-

přibližovat se k okrajům svahů skládky nad bezpečnou vzdálenost,
pohybovat se po skládce tak, aby ohrozili život nebo zdraví své nebo
jiných osob,
pohybovat se po skládce tak, aby zničili nebo poškodili konstrukce
skládky.

Ukládání odpadů
1) Ukládání odpadů se
provádí
na
základě
skládky v souladu s plánem a etapovostí skládky.

pokynů

vedoucího

2) V jednotlivých částech skládky jsou postupně vymezovány plochy, na něž
jsou ukládány dovážené odpady (viz bod C 7). Jednotlivé plochy o
přibližně čtvercovém tvaru jsou dle možností určovány tak, aby
provozovaná část skládky byla zaplňována rovnoměrně.
3) Zvláštní pozornost je věnována navážení první vrstvy ukládaného
odpadu, která je v
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přímém styku s plošnou drenáží. Odpad je navážen v cca 2 – 3 m vrstvě
tak, aby přepravními prostředky ani mechanizmy nedošlo k poškození
konstrukčních vrstev dna skládky (navážení z vytvořené nájezdové
rampy z vedlejší části skládky nebo z komunikace). Navážený odpad je
kontrolován, zda neobsahuje části tyčového tvaru, které by mohly
bodově zatěžovat izolační vrstvy.
4) Odpady jsou společně ukládány v denních plochách v cca 1 - 2 m
vrstvách, které umožní žádané zhutnění tělesa. Za účelem dosažení
optimální stability skládkového tělesa mohou být ukládané odpady
vzájemně míchány (při respektování pravidel slučitelnosti odpadů –
příloha č. 13 tohoto PŘ). Povrch vrstev je zkrápěn a hutněn tak, aby byl
minimalizován úlet lehkých a prašných částí odpadů a aby nedošlo
k zahoření odpadů nebo šíření zápachu. Vrstvy uložených odpadů jsou
překrývány vrstvou vhodného odpadu - technologického materiálu o
mocnosti cca 20 cm tak, aby byl minimalizován úlet lehkých a prašných
částí odpadů a aby nedošlo k zahoření odpadů nebo šíření zápachu.
5) Během zaplňování skládky odpady jsou na konečných svazích skládky
vytvářeny z vhodných odpadů – technologického materiálu obvodové
hráze. Konečné svahy skládky jsou prováděny v souladu s projektovou
dokumentací ve sklonu 1:2,25 – 1:3.
6) Po dosažení konečné výšky odpadů je na jejich povrchu vytvářena
z vhodných odpadů – technologického materiálu vyrovnávací vrstva o
mocnosti cca 40 cm, která je podkladem pro pokládku rekultivačních
vrstev.
7) Na vyčleněných plochách na tělese skládky, na ploše kompostárny a na
dočasných deponiích jsou provozovatelem skládky vytvářeny zásoby
technologického materiálu, které jsou používány v době, kdy je těchto
materiálů v běžných dodávkách nedostatek. Zásoby jsou vytvářeny
v množství potřebném na zajištění cca týdenního provozu (cca 200 t).
C.6

Požadavky na selektivní ukládání odpadu

Odpady, které jsou vhodné k vytváření ochrany konstrukčních vrstev skládky,
vytvoření podkladu pro uzavření skládky, vytvoření rekultivačních vrstev
skládky apod. mohou být shromažďovány na vyčleněných dočasných deponiích
v areálu skládky.
Jsou to zejména:
-

pneumatiky, které se používají k ochraně izolačních vrstev dna skládky
a k ochraně plynových studní na skládce,
zeminy, které se používají k překrývání odpadů, k vytváření obvodových
hrází, k vytváření vyrovnávací vrstvy pod rekultivaci, k vytváření
ochranné rekultivační vrstvy skládky,
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štěrk a stavební sutě, které se používají pro zpevňování komunikací ve
skládce, jako drenážní materiál ve skládce.

C.7

Určení rozsahu plochy pro denní ukládání odpadu

Aby bylo možné uložené odpady v co nejkratší době zapracovat do skládky,
řádně zhutnit a případně překrýt vhodným materiálem, jsou pro jejich ukládání
v jednotlivých dnech
určovány plochy.
Jednotlivé plochy o přibližně
čtvercovém tvaru o straně cca 20 m jsou dle možností určovány tak, aby
provozovaná část skládky byla zaplňována rovnoměrně.
C.8

Požadavky na postupné zřizování některých konstrukčních
prvků skládky

Vzhledem k etapovité výstavbě skládky jsou konstrukční prvky nově
budovaných částí postupně napojovány na části již provozované. Jedná se
zejména o těsnící a drenážní vrstvy dna skládky, sběrný drenážní systém vod a
plynu a těsnící vrstvy rekultivace.
Při provozování jednotlivých částí skládky je věnována zvýšená pozornost
tomu, aby zakončení konstrukčních prvků, na něž budou napojeny další části,
nebyla provozem poškozena. Napojování jednotlivých konstrukčních prvků je
řešeno příslušnou projektovou dokumentací.
Vystrojování již založených odběrových plynových studní probíhá současně
s navážením odpadu v souladu se schválenou PD. V nově budovaných částech
skládky budou plynové studny zřízeny dodatečně v souladu se schválenou
projektovou dokumentací.
C.9

Časové podmínky zpracování a překrytí odpadů s ohledem na
ochranu před prašností, zápachem a nebezpečím vznícení

Z důvodu minimalizace negativních vlivů skládky na okolí (prašnost, zápach,
nebezpečí vznícení) je ukládaný odpad ihned zapracován do skládky, zhutněn
a v případě potřeby překryt vhodným materiálem.
V případě uložení odpadu s obsahem azbestových vláken nebo azbestového
prachu je odpad okamžitě zakryt.
C.10 Způsob zabezpečení skládky v případě přerušení ukládání
odpadů a v období po naplnění skládky odpady před zahájením
rekultivačních prací
V případě dlouhodobějšího přerušení provozu skládky budou provedena
opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů skládky na okolí a
minimalizaci nákladů spojených s provozem skládky.
K základním opatřením patří:
- překrytí povrchu skládky vhodným materiálem (tak, aby bylo zabráněno
prašnosti, zápachu, vznícení),
- na částech skládky, kde k tomu jsou vhodné technické a ekonomické
předpoklady, dočasné nebo trvalé nepropustné překrytí již zavezené
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části skládky a odvod neznečištěných srážkových vod z těchto ploch do
recipientu.
Průběžným zřizováním obvodových hrází na konečných svazích a vytvářením
vyrovnávací vrstvy na povrchu již zaplněných částí je skládka postupně
připravována na následnou rekultivaci. Z tohoto důvodu není potřeba provádět
speciální opatření v období po naplnění skládky odpady před zahájením
rekultivačních prací.
C.11 Vymezení činností, které není dovoleno v prostoru skládky
provádět
V prostoru skládky není dovoleno:
-

kouřit a pohybovat se s otevřeným ohněm,
jíst a pít,
pohybovat se bez povolení a v rozporu s pokyny obsluhy skládky.

C.12 Opatření proti nežádoucímu výskytu obtížných živočichů
Z důvodu omezení nežádoucího výskytu obtížných živočichů bude pravidelně 2
x ročně posouzen rozsah jejich výskytu na skládce (jaro, podzim). V případě
zjištění nežádoucího výskytu obtížných živočichů bude provedena odborná
deratizace.
V případě mimořádného zjištění nadměrného výskytu obtížných živočichů bude
rovněž proveden odborný zásah.
C. 13 Pravidelná údržba a ošetřování porostů rekultivované části
Travní porosty jsou pravidelně dvakrát ročně koseny, přičemž se o
zatravněný prostor pečuje takovým způsoben, aby byl vytvořen souvislý
kryt.
Okolí dřevin se v prvních dvou letech udržuje v bezplevelném stavu, podle
vývoje porostů se provádí případné okopávání. V následujících letech je
potřeba porosty průběžně vychovávat.
Výskyt nežádoucích plevelů je řešen prostřednictvím pravidelného kosení.
C.14 Opatření proti prášení, šíření zápachu a nadměrnému výskytu
hmyzu
K opatřením proti prášení, šíření zápachu a nadměrnému výskytu hmyzu patří:
-

řádné hutnění ukládaných odpadů,
překrývání povrchu skládky vhodným technologickým
materiálem,
zpětný rozliv průsakové vody na povrch skládky (zejména
v suchých letních obdobích).
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C.15 Očista vozidel
Přepravní prostředky dodavatelů odpadů se na skládce pohybují zejména po
zpevněných skládkových komunikacích, tudíž ke znečištění těchto prostředků
nedochází.
Pro případ, že ke znečištění vozidla dojde je skládka vybavena očistným
oklepovým roštem.
Obsluha skládky a řidič vozidla odpovídají za to, že pouze čisté vozidlo smí
opustit areál skládky.
C.16 Havarijní situace
V případě havarijní situace (uložení nepovolených odpadů, požár, dešťový
příval, vniknutí povrchových vod do skládky, výpadek elektrického proudu,
nález nebezpečných předmětů, zjištění kontaminace vod v monitorovacím
systému nebo jiná nestandardní zjištění na monitorovacím systému,
přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců apod.) má obsluha skládky
povinnost ihned informovat vedoucího skládky a zabezpečit podmínky pro
likvidaci havárie.
V případě havárie volejte dispečink stále havarijní služby SITA CZ a.s. na
telefonu 800 233 333.
Preventivní opatření předcházení haváriím při provozu skládky jsou popsána ve
výše uvedených článcích tohoto PŘ.
Možnými haváriemi v areálu skládky jsou:
1)
uložení nepovolených odpadů – v případě dodatečného zjištění
uložení odpadu, který je svou povahou nebo složením vyloučen z uložení na
skládce (příloha č. 13 tohoto PŘ) bude odpad ze skládky odstraněn (týká se
odpadů uložených od doby, kdy tento PŘ vstoupil v platnost).
O této skutečnosti bude informován Odbor životního prostředí a zemědělství
KÚ Olomouckého kraje.
2)
požár – provozní budovy nebo ostatního příslušenství, zahoření
odpadů na skládce.
Likvidace požáru se provádí v souladu s požárními poplachovými
směrnicemi, umístěnými v provozní budově. Pracovník, který požár zjistí,
zahájí ihned činnosti vedoucí k uhašení požáru (hašení hasícími přístroji,
vodou z hydrantového rozvodu – průsakovou vodu je možné použít pouze
nad těsněnými plochami skládky, přehrnutí hořících předmětů nehořlavým
materiálem aj.), vyrozumí o vzniklé situaci vedoucího skládky a v případě
potřeby přivolá hasičský záchranný sbor.
V případě požáru většího rozsahu (tj. v případě, že při hašení zasahuje
HZS) je o vzniklé situaci informován Odbor životního prostředí a
zemědělství Olomouckého kraje a Policie ČR.
3) přívalové deště - mohou způsobit rychlé naplňování jímky průsakových
vod. Pokud dojde k naplnění jímky, je nutné uzavřít sifonové ventily
jednotlivých zaskládkovaných polí v rozdělovacích šachtách.
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Snižování hladiny průsakové vody v tělese skládky bude následně
probíhat
v závislosti na odvozu na ČOV.
4) vniknutí povrchových vod do skládky – povrchové vody jsou
v případě vniknutí do provozované části skládky zachyceny sběrným
drenážním systémem skládky a jsou svedeny do jímky průsakových vod.
Dále je s nimi nakládáno jako s průsakovými vodami. Při rychlém
naplňování jímky bude postupováno dle bodu 3).
Příčinu vnikání povrchových vod do skládky (např. zanesení záchytných
příkopů) je nutné co nerychleji odstranit.
5) výpadek (havárie) elektrické energie – po dotazu na elektroslužebnu
nebo rozvodný energetický závod na délku výpadku bude v případě
dlouhodobějšího výpadku postupně zajištěno :
·
náhradní zdroj elektrické energie,
·
náhradní režim s odhadem váhy (množství) na základě průměru
předchozích měření, ruční evidence odpadu po dohodě s dodavatelem
a dopravcem (odhad dle objemu odpadu na vozidle).
6) nález nebezpečných předmětů – výbušnin, neznámých předmětů aj.
Nálezce nebezpečného předmětu v areálu skládky informuje neprodleně
vedoucího skládky. K nebezpečnému předmětu bude ihned zamezen
přístup osob, podle povahy nebezpečného předmětu bude přivolána
odborná pomoc (Policie ČR, pyrotechnici).
7) zvýšení
koncentrací
nepřípustných
látek
v monitorovacím
systému skládky
V případě, že v některém z monitorovaných objektů podzemních nebo
povrchových vod bude zjištěna koncentrace sledovaných parametrů
vykazující nárůst o jeden řád oproti obvyklým hodnotám z předchozích
měření, bude v tomto objektu proveden kontrolní (opakovaný) odběr
vzorku. V případě potvrzení nárůstu trendu daného parametru kontrolním
odběrem bude situace posouzena odbornou osobou a příslušnými orgány
s cílem zjištění příčin vzniklého stavu a zajištění nápravy.
Pokud zdrojem kontaminace bude některé ze zařízení skládky, bude
ihned provedena jeho oprava, případně uvedení do stavu, ve kterém
z něho nebude dále docházet k úniku kontaminace.
8) přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců – při tomto zjištění
bude povolána k zásahu odborná osoba.
Všechny vzniklé havarijní situace
provozního deníku s uvedením:

budou

zaznamenávány

do

- data vzniku,
- informované instituce a osoby,
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie.
O každé havárii musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné
orgány a instituce.
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C.17 Protipožární opatření
Veškeré činnosti při provozování skládky odpadů jsou prováděny tak, aby
nemohlo dojít k požáru. Preventivní protipožární opatření při ukládání odpadů
jsou popsána v předchozích článcích tohoto PŘ. Veškeré další činnosti (provoz
mechanizmů, tankování PHM, zacházení s nástroji, zařízeními a spotřebiči
apod.) se řídí obecně platnými pravidly a návody k obsluze.
Požární poplachová směrnice – příloha č. 7

D. Organizační zajištění provozu skládky a jeho kontrola
D.1 Obsluha skládky
Obsluhu skládky tvoří vedoucí skládky, odpadový hospodář, vážný, řidiči
mechanizmů, strážný a pracovníci skládky.
Pro provoz skládky je nezbytná přítomnost nejméně dvou pracovníků:
vážný ( zastupuje vedoucího skládky v jeho nepřítomnosti) – provádí
převzetí, vážení a evidenci odpadu,
řidič mechanizmu (je zároveň pracovníkem skládky) – určuje místo vyložení
odpadu a provádí jeho zapracování do skládky.
D.2 Povinnosti obsluhy skládky
Vedoucí skládky
- provádí pravidelné kontroly provozu skládky (zejména příjmu a ukládání
odpadů),
- provádí pravidelné kontroly stavu skládky a souvisejících zařízení
(zejména stav těsnění a drenážních prvků skládky, stav jímky
průsakových vod, stav komunikací, stav monitorovacího systému),
- provádí kontroly dodržování provozního řádu a provozních předpisů a
pravidel,
- provádí pravidelné kontroly stavu provozních objektů, zařízení a
mechanizmů, zajišťuje jejich údržbu a opravy a revize,
- sleduje a zajišťuje dodržování pravidelných školení a zdravotních
prohlídek pracovníků, provádí kontrolu, popř. provádí zápisy do
provozního deníku.
Odpadový hospodář
provádí kontroly provozu a stavu skládky,
- provádí kontroly dodržování provozního řádu a provozních předpisů a
pravidel,
- zastupuje provozovatele skládky při jednáních s orgány státní správy a
kontrolními
orgány .

28

SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

Vážný
- provádí převzetí, vážení a evidenci odpadu,
- povoluje vjezd přepravních prostředků s odpadem na skládku,
- vystavuje potvrzení o uložení odpadů (vážní lístek),
- vede provozní deník skládky,
- do provozního deníku skládky zaznamenává místo uložení každého
druhu nebezpečného odpadu na skládce
- zastupuje vedoucího skládky v případě jeho nepřítomnosti.
Řidič mechanizmu (pracovník skládky)
- určuje dodavatelům místo vyložení odpadů,
- kontroluje vykládaný odpad ve smyslu článku C.3 tohoto PŘ,
- dbá na to, aby se dodavatelé odpadů zdržovali na skládce co nejkratší
- dobu a jen v okolí svého vozidla,
- provádí rozhrnování, zapracování a hutnění odpadu v souladu s PŘ,
- podle možností provádí potřebné terénní úpravy skládky a údržbu
komunikací,
- dohlíží na to, aby při provozu na skládce nedošlo k poškození konstrukcí
skládky (zejména těsnění skládky a plynové studny a drenáž),
- odpovídá za řádný stav mechanizmu a provádí jeho údržbu podle
předpisů výrobce,
- odpovídá za hospodaření pohonnými hmotami,
- odpovídá za bezpečné uložení mechanizmu, mazadel, příp. náhradních
dílů.
Strážný
- tuto funkci zajišťuje najatá agentura nebo osoba,
- vykonává ostrahu skládky v době mimo provoz,
- provádí pravidelné obchůzky a kontroluje neporušenost oplocení skládky,
- v případě vniknutí cizí osoby do areálu skládky ohlásí tuto skutečnost
ihned
- vedoucímu skládky, popř. statutárnímu zástupci společnosti a policii ČR.
D.3 Provozní doba skládky
Provozní doba skládky je vyznačena na informační tabuli, která je umístěna
před vjezdem do areálu skládky.
Oznámení o přerušení, zahájení nebo ukončení provozu skládky a změnách
omezení provozu je provedeno vždy při vzniku některé z těchto změn
telefonicky, případně písemnou formou. O změnách jsou informováni
dodavatelé odpadů a KÚ Olomouckého kraje.
D.4 Ochrana skládky proti vniknutí nepovolaných osob
Ochrana skládky proti vniknutí nepovolaných osob je zajištěna oplocením
celého prostoru skládky. V provozní době se mohou v prostoru skládky
zdržovat pouze zaměstnanci provozovatele, se souhlasem a pokyny
provozovatele pak dodavatelé odpadu a dodavatelé služeb.
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Provozovatel je povinen do prostoru skládky umožnit vstup oprávněným
kontrolním orgánům.
Dalším osobám může být vstup do prostoru skládky povolen vedoucím
skládky nebo vedením společnosti.
V mimo provozní době je ochrana skládky zajištěna stálou ostrahou.
D.5 Kontrola provozu
Kontrolu provozu provádí průběžně pracovníci provozovatele, kteří zároveň
dohlíží na to, aby při provozu na skládce nedošlo k poškození konstrukcí
skládky (zejména těsnění skládky a plynové studny a drenáž).
Denně provádí kontrolu provozu vedoucí skládky. Tyto kontroly jsou
zaměřeny zejména
na příjem a ukládání odpadů, stav skládky a
souvisejících zařízení, dodržování PŘ a podmínek stanovených v povolení
skládky.
Namátkově (min. 2 x ročně) provádí celkovou kontrolu provozu skládky
odpadový hospodář.
O zjištěných závadách a způsobu jejich odstranění jsou prováděny zápisy
do provozního deníku, případně do samostatného protokolu.
Kontrolu provozu skládky jsou dále oprávněni provádět zástupci kontrolních
orgánů: Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního
prostředí, Krajský úřad.
Těmto orgánům je provozovatel povinen umožnit přístup do areálu skládky,
na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace
související s provozem skládky.
Zástupci kontrolních orgánů jsou při provádění kontroly povinni prokázat
pracovníkům provozovatele svou totožnost.
D.6 Zodpovědnost
Pracovníci provozovatele skládky i dodavatelé odpadů zodpovídají za
dodržování provozního řádu a pořádku na skládce v rozsahu svých
povinností, popsaných tímto PŘ.
Zodpovědnost provozovatele skládky i dodavatelů odpadů za škody a újmy
na zdraví, které při jejich činnosti vzniknou, se řídí obecně platnými
předpisy.
D.7 Postup ohlášení orgánu kraje v případě, že odpad není na
skládku přijat
V případě, že po opatřeních popsaných v bodu 5) čl. C.4 tohoto PŘ bude
odpad vrácen jeho dodavateli, bude tato skutečnost oznámena Odboru
životního prostředí a zemědělství KÚ Olomouckého kraje.
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D.8 Porušení ustanovení PŘ
Porušení ustanovení tohoto PŘ pracovníky provozovatele a dodavateli
odpadů bude posuzováno na základě závažnosti porušení podle obecně
platných předpisů (zákon o odpadech, zákoník práce aj.).

E. Program kontroly a monitorování
Provozovatel skládky zajišťuje pozorování podle programu kontroly a
monitorování (ČSN 83 8036), vyhodnocování výsledků těchto pozorování a
jejich předávání Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Olomouckého
kraje vždy 1x za rok.
-

Program kontroly a monitorování skládky obsahuje:
Sledování jakosti a množství průsakových vod
Sledování podzemních a povrchových vod
Sledování množství a složení skládkového plynu
Sledování tělesa skládky
Kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku
Kontrola funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního
prostředí
Kontrola plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky

Na základě výsledků monitoringu v předchozím roce, může být odborně
způsobilou osobou, rozsah a četnost monitoringu upraven.
Schéma monitorovacího systému vod je přílohou č. 4 tohoto PŔ
E. 1. Podzemní voda
Ø Monitoring podzemní vody bude realizován pomocí následujících
objektů:
HV-1, HV-2, HV-3, HV-4, HV-7.
Ø Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:
4 x ročně (III., VI., IX. a XI. měsíc) v rozsahu parametrů:
CHSKCr, N-NO3-, N-NO2-, N-NH4+, Al3+, pouze in-situ
parametry: teplota, měrná konduktivita, pH, redoxpotenciál,
2 x ročně (III., IX. měsíc) v rozsahu parametrů: Zn, Cd,
Pb, Crcelk., NEL, anioaktivní tenzidy, fenoly.
E. 2. Povrchová voda
Ø Monitoring povrchové vody bude realizován pomocí následujících
objektů:
bezejmenná vodoteč nad a pod skládkou, nádrž
povrchových
vod (technologický rybníček).
31

SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

Ø Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy povrchové vody
ve vodoteči nad a pod skládkou (VNS, VPS):
2 x ročně (III, IX. měsíc) v rozsahu parametrů: CHSKCr,
N-NO2, N-NH4+, N-NO3-, NEL, fenoly, Hg, Al3+, TOC,
anioaktivní tenzidy, pouze in-situ parametry: teplota,
měrná konduktivita, pH, redox-potenciál.
Ø Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy povrchové vody v nádrži
povrchových vod:
4 x ročně (III., VI., IX. a XI. měsíc) v rozsahu parametrů:
CHSKcr, N-NO2-, N-NH4+, NEL, fenoly, pouze in-situ
parametry teplota, měrná
konduktivita, pH a redoxpotenciál,
2 x ročně (III., IX. měsíc) v rozsahu parametrů: Hg,
Al3+,
N-NO3-,TOC, anioaktivní tenzidy.
E. 3. Průsaková voda
Ø Monitoring průsakové vody bude realizován pomocí následujících
objektů:
hlavní sběrná jímka průsakových vod.
Ø Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy průsakových vod
odebraných v hlavní sběrné jímce průsakových vod:
4 x ročně (III., VI., IX. a XI. měsíc) v rozsahu parametrů:
CHSKcr, N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, Crcelk, Al3+, NEL, fenoly,
pouze in-situ parametry: teplota, měrná konduktivita, pH,
redox-potenciál,
2 x ročně (III., IX. měsíc) v rozsahu parametrů: Hg, Pb,
Cd,
Cr celk., Zn, Al3+.
Odběry vzorků a analýzy jsou prováděny odborně způsobilými osobami.
V případě zjištění abnormalit bude postupováno v souladu s čl. C.15 bod 7).
E.3 Jakost a množství skládkového plynu
Sledování skládkového plynu je prováděno za účelem zjištění vzniku
skládkového plynu a zjištění úniku skládkového plynu do okolí. Sledování je
prováděno v jímacích studních popř. v rozdělovací šachtě svodného potrubí.
Nebude-li možné odebrat vzorky z jímacích studní popř. rozdělovací šachty,
budou proveden podpovrchový průzkum pomocí sond. V případě
provozování zařízení pro nakládání se skládkovým plynem (např. aktivní
odplyňovací systém) bude plyn vyhodnocován v tomto zařízení v rozsahu
ukazatelů CH4, CO2, O2, N2.
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Sledování skládkového plynu je prováděno:
Sledování skládkového plynu je prováděno za účelem zjištění vzniku
skládkového plynu a zjištění úniku skládkového plynu do okolí. Sledování je
prováděno v jímacích studních popř. v rozdělovací šachtě svodného potrubí.
Nebude-li možné odebrat vzorky z jímacích studní popř. rozdělovací šachty,
budou proveden podpovrchový průzkum pomocí sond. V případě provozování
zařízení pro nakládání se skládkovým plynem (např. aktivní odplyňovací
systém) bude plyn vyhodnocován v tomto zařízení v rozsahu ukazatelů CH4 ,
CO2, O2, N2.
Sledování skládkového plynu je prováděno (v případě, že skládka nebude
aktivně odplyňována):
2 x ročně (jaro, podzim) v rozsahu parametrů:
CH4 , CO2, O2, N2, H2S, teplota, atmosférický tlak
Odběr bude prováděn odběrnou sondou měřícího přístroje schváleného pro
daná měření.
Předpokládané množství vznikajícího skládkového plynu je určováno výpočtem.
V případě, že skládka bude vybavena zařízením pro nakládání se skládkovým
plynem, bude toto zařízení provozováno dle podmínek uvedených v provozním
řádu - ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb.
Pachové látky
Pachové látky budou měřeny autorizovanou osobou v souladu s platnými
právními předpisy.
E.4 Údaje o tělese skládky
1x ročně se zjišťuje množství a orientační skladba uložených odpadů,
způsob, čas a trvání ukládání, deformace tělesa skládky, výpočet zbývající
volné kapacity skládky (pomocí pevného měřického bodu a geodetického
přístroje).
E.5 Další sledování
denně sledované ukazatele:
úroveň hladiny průsakové vody v jímkách (měrným zařízením),
funkčnost technického vybavení skládky (vizuálně).
4 x za rok sledované ukazatele:
úroveň hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech (hladinoměrem).
E.6 Kontrola souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro
skládku, kontrola funkčnosti všech opatření určených k ochraně
životního prostředí, kontrola plnění podmínek stanovených
v povolení skládky
Kontroly jsou prováděny v souladu s čl. D.5 tohoto PŘ
33

SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

F. Evidence odpadů a provozní deník
F.1 Evidence odpadů
Evidence přijatých a uložených odpadů je vedena v elektronické podobě
v rozsahu: množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie
odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl
odpad přijat, datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za
vedení evidence.
Záznam do evidence přijatých odpadů je proveden při každém převzetí
odpadu od jeho dodavatele a vyjma odpadů upravovaných (biodegradace
aj.) a využitých (vyrovnávací vrstva, konstrukční materiály k tvorbě
preferenčních cest) tvoří evidenci uložených odpadů.
Evidence je v elektronické podobě archivována po celou dobu provozu
skládky a po dobu následné péče o skládku.
Evidence odpadů, vznikajících při provozování skládky, je vedena
v rozsahu: množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie
odpadu), způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními
prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě),
množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a
identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán (obchodní
firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická
osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li
se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo
oprávněné osoby).
Záznam do evidence vzniklých odpadů je proveden při každém předání
odpadu oprávněné osobě, v případě nepřetržitého vzniku odpadu se
záznam provádí 1x týdně.
Součástí průběžné evidence odpadů je záznam o umístění každého druhu
nebezpečného odpadu na skládce. Záznam je prováděn do mapy (příloha č.
3), kde je každé skládkové pole rozděleno na sektory. Každý sektor je
označen písmenem a číslicí (např. J8). Jednotlivé vrstvy v sektorech jsou
pak označeny římskou číslicí.
F.2 Provozní deník
Evidence o provozu skládky je vedena v podobě provozního deníku. Do
provozního deníku jsou vedoucím skládky, popřípadě jeho zástupcem,
prováděny následující záznamy:
- jména obsluhy,
- specifikace místa ukládání odpadů v tělese skládky,
- záznamy o srážkách, směru a síle větru,
- spotřeba energií a vody
- výsledky monitorování skládky,
- záznamy o školeních pracovníků skládky,
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- záznamy o provedených kontrolách na skládce,
- záznamy o jiné činnosti na skládce, prováděné dodavatelskými a
smluvními firmami,
- případné další mimořádné záznamy.
- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným
dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatřeních.
Některé z údajů uvedených výše mohou být jako součást provozního deníku
vedeny v jeho samostatných přílohách. Jedná se zejména o výsledky
monitorování skládky, spotřebu energií a vody aj.

G.

Druhá fáze provozu skládky

V rámci druhé fáze provozu skládky dochází k využívaní odpadů při
rekultivaci a uzavírání skládky dle § 4 odst. 1 písm. k zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
G 1. Rekultivace skládky v průběhu jejího provozu
Skládka je během provozu (po dosažení konečné výšky a tvaru ucelené části
tělesa skládky) průběžně rekultivována. Jednotlivé části rekultivace na sebe
navazují tak, aby byla zajištěna funkčnost provedeného těsnícího systému a
aby byl zachován plynulý odtok srážkových vod ze zrekultivovaného povrchu.
Technická rekultivace
Pro konečný tvar rekultivace budou upraveny svahy ve sklonu cca 1:3 a
koruna ve sklonu 9° (min. 3%).
Po upravení skládkového tělesa do předepsaného profilu a zřízení
vyrovnávací vrstvy tl. cca 50 cm (tyto práce se provádí za provozu
v průběhu ukládání a lze zde použít odpady, které splňují požadavky
uvedené v kapitole G.1.1 tohoto provozního řádu.) se provedou izolační a
rekultivační vrstvy.
Izolační systém je tvořen geologickou membránou, zeminou tl. 50 cm
kf=min1x10 -8m/s, nebo jiným vhodným stavebním materiálem dle ČSN
838032 čl.7 a technickou bariérou, izolační fólie PeHD tl. 1,0 mm, (na
svazích strukturovanou) která je z horní strany chráněna geotextilií
gramáže 400 g/m2. U sektorů S-OO postačí jednoplášťové těsnění.
Následuje podorniční vrstva v tl. cca 70 cm, kde lze využít přebytku
výkopových zemin a svrchní humózní vrstvy provedené ze skrývky plochy,
případně použít odpady, které splňují požadavky uvedené v kapitole G.1.1.
tohoto provozního řádu.
Na takto upravené odpady je rozprostřena svrchní biologicky oživitelná
vrstva v tl. cca 30 cm z ornice.
Biologická rekultivace
Biologická rekultivace navazuje na předchozí rekultivaci technickou.
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Koruna tělesa skládky i svahy budou osázeny vegetací a zatravněny, čímž
bude dosaženo jejich optimální zpevnění.
Pro její úspěšnost je důležitá bezplevelnost pozemku. Tu je třeba
zabezpečit prevencí a rychlým započetím biologické rekultivace po
dokončení technických prací. Na bezplevelnost je třeba dbát i během celé
doby biologické rekultivace.
Biologický kryt je tvořen lučním porostem s doplněním skupinové výsadby
dřevin. Biologická rekultivace vychází z charakteru místních klimatických a
mikroklimatických poměrů a místní situace. Na začátku biologické
rekultivace bude provedeno důkladné odplevelení. Při výsadbě samotné
budou vysazovány pokud možno vyspělé sazenice, které mají vyšší
odolnost a větší procento ujmutí.
Do rekultivované části skládky nebudou další odpady naváženy a vjezd
a vstup bude dodavatelům povolen pouze se souhlasem pověřených
pracovníků skládky a dodavatelé jsou povinni dbát jejich příkazů.
Dodavatelé jsou povinni pobyt na skládce omezit na dobu nezbytně
nutnou.
Rekultivace je prováděna v souladu se schválenou projektovou dokumentací a
její skladba je odvozena vždy od konkrétní části skládky v souladu se
schválenou projektovou dokumentací – S - OO, S-NO.
G 1.1 Požadavky na kvalitu odpadů, využívaných k vytváření
rekultivační vrstvy skládky při druhé fázi provozu skládky
Při používání odpadů ve vyrovnávací vrstvě budou tyto odpady posuzovány
podle kritérií stanovených v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.
Odpady použité k uzavření a rekultivaci skládky ve vyrovnávací vrstvě musí
splňovat všechny podmínky a kritéria stanovené v příloze č. 4 vyhlášky č.
294/2005 Sb. a jejich vodný výluh nesmí v žádnem z ukazatelů překročit
limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce č. 2.
Při používání odpadů v podorniční vrstvě budou tyto odpady posuzovány
podle kritérií stanovených v bodě 1 přílohy č. 11 vyhlášky 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.
Odpady použité k uzavření a rekultivaci skládky v podorniční vrstvě musí
splňovat:
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a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy
v souladu se zvláštními právními předpisy, budou splněny požadavky
stanovené v následující tabulce:
Testovaný
organismus

Doba
působení
I.
[hodina]
Poecilia
96
ryby nesmí
reticulata, nebo
vykazovat
Brachydanio rerio
v ověřovacím testu
výrazné změny
chování ve srovnání
s kontrolními vzorky
a nesmí uhynout ani
jedna ryba
Daphnia magna
48
procento imobilizace
Straus
perlooček nesmí
v ověřovacím testu
přesáhnout 30 % ve
srovnání
s kontrolními vzorky
72
neprokáže se
Raphidocelis
v ověřovacím testu
subcapitata
inhibice růstu řasy
(Selenastrum
větší než 30 % ve
capricornutum)
srovnání
nebo
s kontrolními vzorky
Scenedesmus
subspicatus
semena Sinapis
72
neprokáže se
alba
v ověřovacím testu
inhibice růstu kořene
semene větší než 30
% ve srovnání
s kontrolními vzorky
b) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše
přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené
v následující tabulce:
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Ukazatel
Kovy
As
Cd
Cr celk.
Hg
Ni
Pb
V

Jednotka

mg/kg
sušiny
mg/kg
sušiny
mg/kg
sušiny
mg/kg
sušiny
mg/kg
sušiny
mg/kg
sušiny
mg/kg
sušiny

Monocyklické
aromatické
uhlovodíky(nehaloge
nované)
BTEX
mg/kg
sušiny
Polycyklické
aromatické
uhlovodíky
PAU
mg/kg
sušiny
Chlorované alifatické
uhlovodíky
EOX
mg/kg
sušiny
Ostatní uhlovodíky
(směsné,
nehalogenované)
Uhlovodíky C10 – C40
mg/kg
sušiny
Ostatní aromatické
uhlovodíky
(halogenované)
PCB
mg/kg
sušiny

Limitní
hodnota
10
1
200
0,8
80
100
180

0,4

6

1

300

0,2

c) pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění
(rekultivační vrstvy schopné zúrodnění – biologická rekultivace skládky)
splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány
biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin (např. kaly z čistíren
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odpadních vod) musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění
nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost je prokázána
fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena
mikrobiologickým rozborem,
d) odpady využívané v celé vrstvě nesmí obsahovat kameny o rozměru
větším než 0,5 m a svrchní vrstva nesmí obsahovat kameny o rozměru
větším než 10 cm, v množství do 10% obsahu kameniva v zemině.
Seznam odpadů, které lze v rámci druhé fáze provozu skládky využít je
uveden v příloze č.13 tohoto provozního řádu.
G 1.2 Způsob přijímání odpadů do zařízení a dokladování kvality
odpadů při druhé fázi provozu skládky
Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení
k využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu.
1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu činnosti dle Přílohy
č. 1 k vyhlášce 294/2005 Sb.
a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním
popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu)
d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu
s požadavky na vedení průběžné evidence
e)vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do
zařízení
f) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (oprávněné osoby,
tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další
oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu
odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního
popisu odpadu
Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se
uchovávají po dobu následné péče o skládku po ukončení jejího provozu.
2. Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě
odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě
oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady
v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do
zařízení jsou následující:
a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ,
bylo-li přiděleno)
b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl
c) popis vzniku odpadu
d) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.)
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e) jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby
odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených
v základním popisu odpadu
f) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny
zvláštním právním předpisem, pokud jsou při přejímce odpadů
požadovány výsledky zkoušek
g) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených
zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání
v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování
základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce
odpadů požadovány
h) předpokládané množství odpadu v dodávce
i)předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných
vlastností a předpokládané množství za rok.
j) stanovení kritického ukazatele, který bude sledován v průběhu
opakovaných dodávek odpadu:
- dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,
- dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů
v případě pravidelně i nepravidelně se opakující každé dodávky
jednoho druhu odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke
sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů od
různých původců minimálně dvakrát za rok.
V případě, že odpad neodpovídá deklarovanému druhu odpadu je odpad
k přijetí do stavby odmítnut. Tato možnost přichází v úvahu tehdy:
a) s tímto druhem odpadu se zde nakládat nesmí,
b) vizuální kontrolou není možné určit druh a vlastnosti odpadu a tím
vyloučit jeho nebezpečnost. V tomto případě bude v souladu s přílohou č. 1
bodem č. 10 vyhlášky č. 383/2001 Sb., vedoucím provozu informován o
této skutečnosti KÚ Olomouckého kraje (písemně do 10 dnů od data
odmítnutí odpadu).
V případě přijmu menších dodávek (do 250 t) odpadů vyjmenovaných
v seznamu odpadů využitých pro rekultivaci a uzavírání skládky (příloha
č.13) mohou být tyto odpady přijímány na základě vizuální kontroly (bez
protokolů o výsledcích zkoušek), společně shromážděny na mezideponii na
povrchu stavby terénních úprav a následně jako celek (jednorázové
množství do 1000 tun) posouzeny v souladu s bodem G.1.1 tohoto
provozního řádu. Až následně mohou být tyto odpady využity pro
rekultivaci a uzavírání skládky.

H.

Třetí fáze provozu skládky

Po ukončení skládkování bude zažádáno o uzavření skládky, o stanovení
doby trvání následné péče a o souhlas k provozování třetí fáze provozu této
skládky, včetně souhlasu se samostatným provozním řádem, jehož součástí
jsou podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a
asanaci.
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I. Bezpečnost práce a ochrana zdraví osob
I.1 Opatření pro zajištění bezpečnosti práce
Pracovníci provozovatele skládky jsou povinni provádět všechny činnosti
podle pokynů nadřízeného pracovníka.
Pracovníci původce, oprávněné osoby nebo přepravce přivážející odpad jsou
povinni řídit se pokyny pracovníků provozovatele skládky.
Při pohybu na komunikacích jsou všichni pracovníci povinni dodržovat
předpisy o provozu na veřejných komunikacích, maximální stanovenou
rychlost v areálu skládky a nepřibližovat se nad stanovenou vzdálenost
k okrajům svahů.
Mechanizmy mohou být používány pouze pro práce, uvedené v návodu na
obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu.
Pracovníci jsou povinni dodržovat zákaz vstupu a výstupu z mechanizmů za
jejich chodu, přibližování se k mechanizmům mimo zorné pole řidiče a
opuštění mechanizačního prostředku bez jeho zajištění proti samovolnému
pohybu.
Je zakázáno tankování pohonných hmot mimo určené plochy a při
zapnutém motoru a jejich doplňování do přídavného topení před jeho
vypnutím a vychladnutím.
Vyteklé nebo rozlité pohonné hmoty jsou pracovníci povinni okamžitě
asanovat.
Je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru
skládkového tělesa a ukládání doutnajících či hořících hmot do skládky.
Je zakázáno volné spalování odpadů v areálu skládky.
Pracovníci jsou povinni hlásit nálezy zbraní a střeliva příslušným
bezpečnostním orgánům, zamezit přístupu k nim a místo nálezu označit.
Pracovníci jsou povinni účastnit se pravidelných školení odbornými orgány
ve všech oborech souvisejících s bezpečným prováděním jejich činnosti.
Vstupovat do jímek a šachet na vodní a plynové drenáži mohou pracovníci
pouze po řádném odvětrání a v doprovodu další osoby.
I.2 Opatření pro zajištění ochrany zdraví
Při zajišťování běžného provozu (ukládání odpadů) se pracovníci v areálu
skládky pohybují pouze po komunikacích a přístupových cestách, na tělese
skládky se pohybují po zpevněných skládkových komunikacích a plochách,
a to vždy s nejvyšší opatrností.
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Při zajišťování údržby areálu (sečení, údržba šachet, studní, potrubí, aj.)
musí vždy o místě svého výskytu v areálu pracovník informovat svého
nadřízeného.
Pracovníkům je zakázáno pohybovat se na místech, která jsou z hlediska
pohybu osob nebezpečná (zejména blízko pojízdných mechanismů, na
okrajích svahů, po povrchu nezhutněných odpadů, v neodvětraných
šachtách).
Pracovníci jsou seznámeni s vlastnostmi ukládaných odpadů, odpady
mohou obsahovat toxické nebo zdraví škodlivé látky (např. těžké kovy,
ropné látky), dráždivé látky (rozpouštědla, látky s kyselou nebo zásaditou
povahou). Z tohoto důvodu je pracovníkům zakázáno ručně manipulovat s
odpady bez ochranných prostředků (zejména pracovní oděv, boty a
rukavice, ochranné brýle nebo štít).
Pracovníci jsou seznámeni se zásadami první pomoci.
Při své práci jsou pracovníci povinni používat pracovní oděvy a osobní
ochranné prostředky a pomůcky.
Pracovníci jsou povinni účastnit se vstupních a periodických zdravotních
prohlídek, udržovat vybavení svých pracovišť zdravotním materiálem.
V celém areálu skládku je zakázáno jíst, pít a kouřit mimo prostory, která
jsou pro tento účel vyhrazeny.
Deratizační a jiné asanační práce jsou prováděny pouze odbornými
pracovníky.
Pracovníkům je zakázáno přibližovat se k toulavým zvířatům, vyskytujícím
se v areálu skládky.
Za účelem minimalizace výskytu hmyzu, hlodavců a ptáků a za účelem
snížení prašnosti na minimální možnou míru jsou pracovníci povinni
provádět překrývání ukládaných odpadů a jejich kropení v souladu s tímto
provozním řádem.
Průsakovou vodou je povrch skládky zkrápěn tak, aby nedošlo k zasažení
osob.
Při všech činnostech jsou pracovníci povinni dodržovat obecně platné
předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
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J. Provozní předpisy
J.1 Provoz a údržba stavebních objektů a provozních souborů
Provoz a údržba stavebních objektů a provozních souborů se řídí
příslušnými platnými předpisy, v souladu s nimiž jsou provozovány
(provádění pravidelných revizí a údržby).
J.2
Pokyny pro provoz a údržbu jednotlivých technologických
zařízení
Pokyny pro provoz a údržbu jednotlivých technologických zařízení v areálu
skládky jsou dány návody, popřípadě samostatnými provozními řády pro
tato zařízení. Návody a provozní řády jsou uloženy u vedoucího skládky.
J.3 Způsob provozování vodohospodářských zařízení
Zpětný rozstřik: Rozstřik průsakové vody na skládce je prováděn tak, aby
průsakovou vodou nebylo zasaženo nezabezpečené okolí skládky nebo
zrekultivované plochy. Průsakové vody jsou na skládce při běžném provozu
rozstřikovány pouze na ploše skládky, kde právě neprobíhá běžný provoz
(navážení a ukládání odpadů) ani jiné práce. V případě zkrápění
vnitroskládkových komunikací za účelem snížení prašnosti je toto zkrápění
prováděno tak, aby nemohlo dojít k zasažení osob průsakovou vodou.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr) nebude
rozstřikování průsakové vody prováděno.
Hladina průsakové vody ve sběrné jímce bude udržována na bezpečné
úrovni (cca 1/2 objemu jímky). Při rychlém naplňování jímky je průsaková
voda odvážena k likvidaci na smluvně zajištěnou ČOV tak, aby v co
nejkratší možné době bylo dosaženo bezpečné úrovně hladiny.
J.4 Pokyny pro nakládání se skládkovým plynem
Skládka je během zaplňování jednotlivých částí vybavována systémem na
jímání a odvod skládkového plynu.
Na základě kompletnosti tohoto systému a možnosti odvádění nebo čerpání
skládkového plynu v potřebném množství a kvalitě bude skládka vybavena
zařízením pro využívání nebo zneškodňování plynu.
Během provozování skládky je povrch uložených odpadů překrýván a svahy
skládky jsou postupně tvořeny z vhodných technologických materiálů, čímž
je dosaženo plynotěsnosti skládky a je zabráněno volné ventilaci plynů do
okolí.
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K. Závěrečná ustanovení
K.1
Způsob zabezpečení odpadů před odcizením nebo jiným
nežádoucím únikem
Před odcizením nebo jiným nežádoucím únikem jsou odpady zabezpečeny
jejich řádným zapracováním do tělese skládky v souladu s pokyny tohoto
PŘ.
K.2 Způsob dokladování a archivace výsledků monitoringu
Provozovatel skládky je odpovědný za provádění monitoringu skládky
v rozsahu stanoveném v čl. E tohoto PŘ. Vlastní odběry a analýzy budou
prováděny odborně způsobilými osobami.
Výsledky monitoringu skládky jsou archivovány u vedoucího skládky, 1x
ročně, vždy po uplynutí kalendářního roku, jsou předány Odboru životního
prostředí
a zemědělství KÚ Olomouckého kraje. V případě zjištění
abnormalit v monitorovacím systému bude postupováno dle čl. C.15 bod 7)
tohoto PŘ.
K.3 Způsob identifikace dodavatele odpadu
Identifikace dodavatele je prováděna kontrolou dokumentace při příjmu
odpadu.
U smluvních dodavatelů je dodavatel identifikován pomocí předem
vystavené magnetické karty, u jednorázových dodávek je provedena
kontrola dokladů firmy nebo fyzické osoby.
K.4 Stručná rekapitulace povinností dodavatelů odpadů
Dodavatel odpadů na skládku Rapotín je povinen zejména:
při vstupu do areálu se identifikovat,
respektovat dopravní značení a pokyny zaměstnanců provozovatele
skládky,
- poskytnout provozovateli skládky informace a doklady v požadovaném
rozsahu (dle čl. C.1 tohoto PŘ),
- podřídit se při přejímce odpadů kontrole provozovatelem,
- vyložit odpad pouze na místě, určeném zaměstnanci provozovatele,
- omezit svou přítomnost na skládce a v areálu skládky na nezbytně
nutnou dobu,
- při odjezdu z areálu skládky zkontrolovat, zda dopravní prostředek není
znečištěn odpady a případně provést jeho očistu.
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Příloha č.1: Situace skládky
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Příloha č.2: Charakteristické řezy skládkou
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Příloha č.3: Schéma postupu ukládání odpadu
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Příloha č.4: Schéma monitorovacího systému

48

SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

Příloha č.5: Seznam pozemků dotčených stavbou skládky, umístění dočasných
deponií
Dotčené parcely:
p.č.

druh pozemku

vlastník

2711/1
2711/6
2711/8
2711/7
2711/12
2711/14
2711/15
2711/16
2711/17
2711/18
2711/23

ostatní plocha
zastav. plocha
skládka
zastav. plocha
ostatní plocha
skládka
zastavěná plocha
zastavěná plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

obec Rapotín
SITA CZ a.s.
obec Rapotín
SITA CZ a.s.
obec Rapotín
obec Rapotín
SITA CZ a.s.
SITA CZ a.s.
obec Rapotín
obec Rapotín
SITA CZ a.s.
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Příloha č.6: Návod na obsluhu technologických zařízení
Samostatná technologická zařízení se řídí a obsluhují podle samostatně zpracovaného
a schváleného provozního řádu, který je k dispozici u provozovatele skládky.
V případě OH Rapotín se jedná o:
Biodegradace na koruně skládky
Víceúčelová dekontaminační plocha
Víceúčelová dekontaminační plocha
Víceúčelová plocha
Sběr a výkup
Recyklační deponie
Sklad NO

– provozní řád biodegradace
– provozní řád biodegradace
– provozní řád stabilizace
– provozní řád kompostárny
– provozní řád sběru a výkupu
– provozní řád recyklační deponie
– provozní řád skladu NO
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Příloha č.7: Požární a poplachová směrnice pro skládku a její objekty

51

SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

Příloha č.8: Vzor informační tabule umístěné při vjezdu do areálu
Komplexní odpadové hospodářství Rapotín
Řízená skládka odpadů skupiny S-OO, S-NO, se zřízenými sektory v obou částech
Víceúčelová plocha
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů
Sklad NO
Recyklační deponie
Biodegradace
Zařízení je určeno pro úpravu a odstraňování ostatních a nebezpečných odpadů
skupin
01 – 20 dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 381/2001 Sb.), které vyhovují podmínkám
přijetí na skládku nebo víceúčelovou plochu (technologie úprav odpadů).
Konkrétní seznam odpadů a podmínky jejich přijetí jsou uvedeny ve schváleném
provozním řádu.
Provozovatel skládky:

SITA CZ a.s., provozovna Rapotín
Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín

Vedoucí skládky:
Odpadový hospodář:

tel.
tel.

Souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení vydal:
KÚ Olomouckého kraje, tel. 585 508 111
Provozní doba:

6:00 hod – 18:00 hod
6:00 hod – 16:30 hod

Pondělí – Čtvrtek
Pátek

Případné výjimky z provozní doby je nutno předem projednat s vedoucím skládky.
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Příloha č.9: Seznam odpadů povolených ukládat na skládku Rapotín
SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ: SKLÁDKA S - OO3
Kat.číslo Název odpadu
1
01 01
01 01 01
01 01 02
01 03
01 03 06
01 03 08
01 03 09
01 03 99
01 04
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12
01 04 13
01 04 99
01 05
01 05 04
01 05 07
01 05 08
01 05 99
2
02 01
02 01 04
02 01 09
02 01 99
02 02
02 02 99
02 03

02 03 02
02 03 03
02 04
02 04 02
02 04 99
02 05
02 05 99
02 06 02
02 06 99
02 07
02 07 03
02 07 99
3
03 01
03 01 99

Kategorie

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ
NEROSTŮ A KAMENE
Odpady z těžby nerostů
Odpady z těžby rudných nerostů
Odpady z těžby nerudných nerostů
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
Odpady jinak blíže neurčené
Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A
Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
Odpadní plasty (kromě obalů)
Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a
tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía
kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
Odpady konzervačních činidel
Odpady z extrakce rozpouštědly
Odpady z výroby cukru
Odpad uhličitanu vápenatého
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z mlékárenského průmyslu
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady konzervačních činidel
Odpady jinak blíže neurčené

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a
kakaa)
Odpady z chemického zpracování
Odpady jinak blíže neurčené

O
O

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU
A LEPENKY
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
Odpady jinak blíže neurčené

O
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03 02
03 02 99
03 03
03 03 02
03 03 05
03 03 99
4
04 01
04 01 02
04 01 05
04 01 06
04 01 08
04 01 09
04 01 99
04 02
04 02 09
04 02 15
04 02 17
04 02 99
5
05 01
05 01 10
05 01 13
05 01 14
05 01 17
05 01 99
05 06
05 06 04
05 06 99
05 07
05 07 99
6
06 01
06 01 99
06 02
06 02 99
06 03
06 03 14
06 03 16
06 03 99
06 04
06 04 99
06 05
06 05 03
06 06
06 06 99
06 07
06 07 99
06 08
06 08 99
06 09
06 09 02
06 09 04

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpady z impregnace dřeva
Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
Odpad z loužení
Činící břečka neobsahující chrom
Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
Odpady z úpravy a apretace
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z textilního průmyslu
Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
Odpady jinak blíže neurčené

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO
ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
Odpady ze zpracování ropy
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
Kaly z napájecí vody pro kotle
Odpad z chladicích kolon
Asfalt
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
Odpad z chladicích kolon
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických
procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů
zpracování halogenů
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických
procesů zpracování fosforu
Struska obsahující fosfor
Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
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06 09 99
06 10
06 10 99
06 11
06 11 01
06 11 99
06 13
06 13 03
06 13 99
7
07 01
07 01 12
07 01 99
07 02
07 02 12
07 02 13
07 02 15
07 02 17
07 02 99
07 03
07 03 12
07 03 99
07 04

07 04 12
07 04 99
07 05
07 05 12
07 05 14
07 05 99
07 06
07 06 12
07 06 99
07 07
07 07 12
07 07 99
8
08 01
08 01 12
08 01 14
08 01 18
08 01 99
08 02
08 02 01
08 02 02
08 02 99
08 03
08 03 13

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O

Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z
chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z jiných anorganických chemických procesů
Saze průmyslově vyráběné
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
Odpady jinak blíže neurčené

O
O
O
O
O

O
O

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a
syntetických vláken
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
Plastový odpad
Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
Odpady jinak blíže neurčené

O
O
O
O
O

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů
(kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
Odpady jinak blíže neurčené

O
O

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě
odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě
odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů,
dezinfekčních prostředků a kosmetiky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže
nespecifikovaných chemických výrobků
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT
(BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH
BAREV
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně
keramických materiálů)
Odpadní práškové barvy
Vodné kaly obsahující keramické materiály
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
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08 03 15
08 03 18
08 03 99
08 04
08 04 10
08 04 12
08 04 99
08 05
9
09 01
09 01 08
09 01 10
09 01 99
10
10 01
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 15
10 01 17
10 01 19
10 01 21
10 01 23
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 99
10 02
10 02 08
10 02 12
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03
10 03 05
10 03 18
10 03 20
10 03 24
10 03 26
10 03 28
10 03 99
10 04
10 04 10
10 04 99
10 05
10 05 09
10 05 99
10 06
10 06 10
10 06 99
10 07
10 07 05
10 07 08
10 07 99
10 08

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O
O
O

Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů
(včetně vodotěsnicích výrobků)
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
Odpady z fotografického průmyslu
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

O
O
O

O
O
O

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v
podskupině 19)
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
Písky z fluidních loží
Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
Odpady z čištění chladicí vody
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z průmyslu železa a oceli
Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
Jiné kaly a filtrační koláče
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie hliníku
Odpadní oxid hlinitý
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17
Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie olova
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie zinku
Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie mědi
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
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10 08 13
10 08 16
10 08 18
10 08 20
10 08 99
10 09
10 09 06
10 09 10
10 09 14
10 09 16
10 09 99
10 10
10 10 06
10 10 10
10 10 14
10 10 16
10 10 99
10 11
10 11 03
10 11 05
10 11 10
10 11 12
10 11 14
10 11 16
10 11 18
10 11 20
10 11 99
10 12
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 10
10 12 12
10 12 13
10 12 99
10 13
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 10
10 13 11
10 13 13
10 13 14
10 13 99
10 14
11
11 01

11 01 99
11 02

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O
O
O
O
O

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady ze slévání železných odlitků
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
Odpadní materiály na bázi skelných vláken
Úlet a prach
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19
Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Odpady z kalcinace a hašení vápna
Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13
10
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
Odpadní beton a betonový kal
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z krematorií

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU
A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů
(např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování,
anodická oxidace)
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
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11 02 03
11 02 99
11 03
11 05
11 05 99
12
12 01
12 01 05
12 01 99
12 03
13
13 05
13 08
14

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O
O

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
Odpady ze žárového zinkování
Odpady jinak blíže neurčené

O

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ
A PLASTŮ
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Plastové hobliny a třísky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve
skupině 11)
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ
UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
Odpady z odlučovačů oleje
Odpadní oleje blíže nespecifikované
ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)

14 06

Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a
aerosolů

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Plastové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 01
15 01 02
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02
15 02 03
16
16 01
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 01 99
16 02
16 02 16
16 03
16 03 04
16 05
16 07
16 07 99
16 08
16 11
16 11 02

O
O

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02
ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
Plasty
Sklo
Součástky jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z elektrického a elektronického zařízení
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
Vadné šarže a nepoužité výrobky
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených
ve skupinách 05 a 12)
Odpady jinak blíže neurčené
Upotřebené katalyzátory
Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené
pod 16 11 01

O

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11
03

O

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11
05

O

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton

17 01
17 01 01

O
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17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 05
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06
17 06 04
17 09
17 09 04
18

18 01
18 01 04
18 02
18 02 03
18 02 06
19

19 01
19 01 12
19 01 16
19 01 18
19 01 19
19 01 99
19 02
19 02 03
19 02 06
19 02 99
19 05
19 05 01
19 05 02
19 05 03 *
19 05 99
19 06
19 06 99
19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 99
19 09
19 09 04
19 09 05
19 09 06

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI
SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE
STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ
NESOUVISÍ)
Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

O

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce
Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05

O

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU
A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
Odpadní písky z fluidních loží
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů,
neutralizace)
Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
Kompost nevyhovující jakosti
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z anaerobního zpracování odpadu
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
Upotřebené aktivní uhlí
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
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19 09 99
19 10
19 10 06
19 11
19 11 06
19 11 99
19 12
19 12 04
19 12 05
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 12
19 13
19 13 02
19 13 04
19 13 06
20
20 01
20 01 01 *
20 01 02
20 01 10 *
20 01 11 *
20 01 28
20 01 30
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 02 *
20 03 03
20 03 06
20 03 07 *
20 03 99

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
Odpady z regenerace olejů
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
Plasty a kaučuk
Sklo
Textil
Nerosty (např. písek, kameny)
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19
12 11
Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO
SBĚRU
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka (s vysokým leskem a odpadu s tapet)
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Plasty
Kovy
Odpady z čištění komínů
Další frakce jinak blíže neurčené (papírové, plastové a kovové obaly, papírové, plastové a
kovové obaly znečištěné škodlivinami, průmyslové smetky)
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
Odpad z tržišť
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Objemný odpad
Komunální odpady jinak blíže neurčené
* Původce tohoto odpadu doloží provozovateli čestné prohlášení o skutečnosti, že tento odpad
nelze dále materiálově nebo energeticky využívat
Odpad kat.č. 19 05 03 - Kompost nevyhovující jakosti - spňuje kritéria pro stabilizovaný
biologicky rozložitelný odpad (skupina 3) dle vyhl. Č. 341/2008 Sb. o podrobnmostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
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Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ: SEKTOR S - OO1
Kat.číslo
2
02 01 10
4
04 01
04 01 04
04 01 05
5
05 01 16
05 07 02
6
06 03 16
06 06 03
08 01 16
08 03 07
08 04 14
9
09 01 07
09 01 12
10
10 01 05
10 01 07
10 02 01
10 02 02
10 02 10
10 03 02
10 03 05
10 03 16
10 03 22

Název odpadu

Kategorie

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ,
MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
Kovové odpady
ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
Činící břečka obsahující chrom
Činící břečka neobsahující chrom

O

O
O

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z
PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
Odpady obsahující síru
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

O
O
O
O
O
O
O

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem
08 04 13
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

O
O

Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01
11
ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska
Okuje z válcování
Odpadní anody
Odpadní oxid hlinitý
Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21
10 03 30
10 05 01
10 05 04
10 05 11
10 06 01
10 06 02
10 06 04
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 08 04
10 08 09
10 08 14
10 09 03
10 09 08
10 09 12
10 10 03

O
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Jiný úlet a prach
Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Jiný úlet a prach
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Pevný odpad z čištění plynu
Jiný úlet a prach
Úlet a prach
Jiné strusky
Odpadní anody
Pecní struska
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
Pecní struska

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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10 10 08
10 10 12
11 01 10
11 01 14
11 02 06
11 05 01
11 05 02
12
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 13
12 01 15
12 01 17
12 01 21

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O
O
O
O
O
O
O

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
Tvrdý zinek
Zinkový popel
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ
ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
Piliny a třísky železných kovů
Úlet železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Úlet neželezných kovů
Odpady ze svařování
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

O
O
O
O
O
O
O
O

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
15
15 01 04
15 01 05
16
16 01 12
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 02 14
16 05 09
16 08 01

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
Kovové obaly
Kompozitní obaly
ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Nádrže na zkapalněný plyn
Železné kovy
Neželezné kovy
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08

Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny
přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

18 01 01
18 01 07
18 02 01
18 02 06
19

19 01 02
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 04 01
19 09 06

O
O
O
O
O
O
O

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium,
iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 03

17 04 07
17 04 11
17 08 02
18

O
O

O

O
O
O

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU
S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU
ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM
BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ)
ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO
MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY
PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

O
O
O

O
N,N/O
O
N,N/O
O
O
O
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19 10 01
19 10 02
19 10 04
19 12 02
19 12 03
19 12 10
19 13 06
19 13 05*
20

20 01 30
20 01 36

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O
O
O
O
O
O
O
N

Železný a ocelový odpad
Neželezný odpad
Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
Železné kovy
Neželezné kovy
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

O
O

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01
23 a 20 01 35

Do tohoto sektoru mohou být skládkovány i nebezpečné nereaktivní odpady.
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Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ: SKLÁDKA S - NO
Kat.
číslo
1
01 01
01 01 01
01 01 02
01 03
01 03 04*
01 03 05*
01 03 06
01 03 07*
01 03 08
01 03 09
01 03 99
01 04
01 04 07*
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12
01 04 13
01 04 99
01 05
01 05 04
01 05 05*
01 05 06*
01 05 07
01 05 08
01 05 99
2
02 01
02 01 04
02 01 08*
02 01 09
02 01 10
02 01 99
02 02
02 02 99
02 03

02 03 02
02 03 03
02 04
02 04 02
02 04 99
02 05
02 05 99
02 06 02

Název odpadu

Kategorie

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ
NEROSTŮ A KAMENE
Odpady z těžby nerostů
Odpady z těžby rudných nerostů
Odpady z těžby nerudných nerostů
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné
látky
Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné
látky
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
Odpady jinak blíže neurčené
Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A
Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
Odpadní plasty (kromě obalů)
Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
Kovové odpady
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a
tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía
kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
Odpady konzervačních činidel
Odpady z extrakce rozpouštědly
Odpady z výroby cukru
Odpad uhličitanu vápenatého
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z mlékárenského průmyslu
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady konzervačních činidel
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O
O/N
O/N
O
O/N
O
O

N
O
O
O
O
O
O

O
N
O/N
O
O

O
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O
O

O
O
O/N
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02 06 99
02 07
02 07 03
02 07 99
3
03 01
03 01 04*
03 01 99
03 02
03 02 01*
03 02 02*
03 02 03*
03 02 04*
03 02 05*
03 02 99
03 03
03 03 02
03 03 05
03 03 99
4
04 01
04 01 02
04 01 03*
04 01 04
04 01 05
04 01 06
04 01 08
04 01 09
04 01 99
04 02
04 02 09
04 02 14*
04 02 15
04 02 16*
04 02 17
04 02 19*
04 02 99
5
05 01
05 01 02*
05 01 03*
05 01 04*
05 01 05*
05 01 06*
05 01 07*
05 01 08*
05 01 09*
05 01 10
05 01 11*
05 01 13
05 01 14
05 01 15*
05 01 16
05 01 17

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a
kakaa)
Odpady z chemického zpracování
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY,
PAPÍRU A LEPENKY
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z impregnace dřeva
Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
Organokovová činidla k impregnaci dřeva
Anorganická činidla k impregnaci dřeva
Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
Odpad z loužení
Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
Činící břečka obsahující chrom
Činící břečka neobsahující chrom
Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
Odpady z úpravy a apretace
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z textilního průmyslu
Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO
ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
Odpady ze zpracování ropy
Kaly z odsolovacích zařízení
Kaly ze dna nádrží na ropné látky
Kyselé alkylové kaly
Uniklé (rozlité) ropné látky
Ropné kaly z údržby zařízení
Kyselé dehty
Jiné dehty
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
Kaly z napájecí vody pro kotle
Odpad z chladicích kolon
Upotřebené filtrační hlinky
Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
Asfalt
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05 01 99
05 06
05 06 01*
05 06 03*
05 06 04
05 06 99
05 07
05 07 01*
05 07 02
05 07 99
6
06 01
06 01 99
06 02
06 02 01*
06 02 03*
06 02 04*
06 02 05*
06 02 99
06 03
06 03 11*
06 03 13*
06 03 14
06 03 15*
06 03 16
06 03 99
06 04
06 04 03*
06 04 04*
06 04 05*
06 04 99
06 05
06 05 02*
06 05 03
06 06
06 06 02*
06 06 03
06 06 99
06 07
06 07 01*
06 07 02*
06 07 03*
06 07 99
06 08
06 08 02*
06 08 99
06 09
06 09 02
06 09 03*
06 09 04
06 09 99
06 10
06 10 02*

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
Kyselé dehty
Jiné dehty
Odpad z chladicích kolon
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
Odpady obsahující rtuť
Odpady obsahující síru
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
Hydroxid vápenatý
Hydroxid amonný
Hydroxid sodný a hydroxid draselný
Jiné alkálie
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
Oxidy kovů obsahující těžké kovy
Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
Odpady obsahující arsen
Odpady obsahující rtuť
Odpady obsahující Jiné těžké kovy
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických
procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických
procesů zpracování halogenů
Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
Aktivní uhlí z výroby chlóru
Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
Odpady obsahující nebezpečné silikony
Odpady jinak blíže neurčené
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O
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O
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O
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O
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O
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N
N

N

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických
procesů zpracování fosforu
Struska obsahující fosfor
Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z
chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
Odpady obsahující nebezpečné látky

O
O/N
O

O/N
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06 10 99
06 11
06 11 01
06 11 99
06 13
06 13 02*
06 13 03
06 13 04*
06 13 05*
06 13 99
7
07 01
07 01 07*
07 01 08*
07 01 09*
07 01 10*
07 01 11*
07 01 12
07 01 99
07 02
07 02 07*
07 02 08*
07 02 09*
07 02 10*
07 02 11*
07 02 12
07 02 13
07 02 14*
07 02 15
07 02 16*
07 02 17
07 02 99
07 03
07 03 07*
07 03 08*
07 03 09*
07 03 10*
07 03 11*
07 03 12
07 03 99
07 04

07 04 07*
07 04 08*
07 04 09*
07 04 10*
07 04 11*
07 04 12
07 04 13*
07 04 99
07 05
07 05 07*
07 05 08*
07 05 09*

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z jiných anorganických chemických procesů
Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
Saze průmyslově vyráběné
Odpady ze zpracování azbestu
Odpadní saze ze spalování
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
Odpady jinak blíže neurčené

O

N
O
N
N

N
N
N
N
O/N
O

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a
syntetických vláken
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
Plastový odpad
Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
Odpady obsahující nebezpečné silikony
Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
Odpady jinak blíže neurčené

N
N
N
N
O/N
O
O
O/N
O
O/N
O

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů
(kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
Odpady jinak blíže neurčené

N
N
N
N
O/N
O

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě
odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě
odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
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07 05 10*
07 05 11*
07 05 12
07 05 13*
07 05 14
07 05 99
07 06
07 06 07*
07 06 08*
07 06 09*
07 06 10*
07 06 11*
07 06 12
07 06 99
07 07
07 07 07*
07 07 08*
07 07 09*
07 07 10*
07 07 11*
07 07 12
07 07 99
8
08 01
08 01 11*
08 01 12
08 01 13*
08 01 14
08 01 15*
08 01 16
08 01 17*
08 01 18
08 01 21*
08 01 99
08 02
08 02 01
08 02 02
08 02 99
08 03
08 03 07
08 03 12*
08 03 13
08 03 14*
08 03 15
08 03 17*
08 03 18
08 03 99
08 04

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů,
dezinfekčních prostředků a kosmetiky
Halogenované destilační a reakční zbytky
Ostatní destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže
nespecifikovaných chemických výrobků
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT
(BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH
BAREV
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných
nebezpečných látek
Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
Odpadní odstraňovače barev nebo laků
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot
(včetně keramických materiálů)
Odpadní práškové barvy
Vodné kaly obsahující keramické materiály
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Odpady jinak blíže neurčené

N
O/N
O
O/N
O

N
N
N
N
O/N
O

N
N
N
N
O/N
O

O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
N

O
O

O
O/N
O
O/N
O
O/N
O

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů
(včetně vodotěsnicích výrobků)
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08 04 09*
08 04 10
08 04 11*
08 04 12
08 04 13*

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14
08 04 99
08 05
08 05 01*
9
09 01
09 01 06*
09 01 07
09 01 08
09 01 10
09 01 11*
09 01 12
09 01 99
10
10 01

10 01 16*
10 01 17
10 01 18*
10 01 19
10 01 20*
10 01 21
10 01 22*
10 01 23
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 99
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 07*
10 02 08
10 02 10
10 02 11*
10 02 12

O
O/N
O
O/N
O

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
Odpadní isokyanáty
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
Odpady z fotografického průmyslu
Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo
16 06 03
Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11
Odpady jinak blíže neurčené
ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

N

N
O
O
O
N
O

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v
podskupině 19)

10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04*
10 01 05
10 01 07
10 01 13*
10 01 14*
10 01 15

O/N

O
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
Písky z fluidních loží
Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
Odpady z čištění chladicí vody
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z průmyslu železa a oceli
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska
Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
Okuje z válcování
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
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O
O/N
N
O
O
N
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O
O
O

O
O
O/N
O
O
O/N
O

SITA CZ a.s.

10 02 13*
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03
10 03 02
10 03 04*
10 03 05
10 03 08*
10 03 09*
10 03 16
10 03 17*
10 03 18
10 03 19*
10 03 20
10 03 21*
10 03 22
10 03 23*
10 03 24
10 03 25*
10 03 26
10 03 27*
10 03 28
10 03 29*
10 03 30
10 03 99
10 04
10 04 01*
10 04 02*
10 04 03*
10 04 04*
10 04 05*
10 04 06*
10 04 07*
10 04 09*
10 04 10
10 04 99
10 05
10 05 01
10 05 03*
10 05 04
10 05 05*
10 05 06*
10 05 08*
10 05 09
10 05 11
10 05 99
10 06
10 06 01
10 06 02
10 06 03*
10 06 04
10 06 06*
10 06 07*
10 06 09*
10 06 10
10 06 99

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O/N
O
O

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
Jiné kaly a filtrační koláče
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie hliníku
Odpadní anody
Strusky z prvního tavení
Odpadní oxid hlinitý
Solné strusky z druhého tavení
Černé stěry z druhého tavení
Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
Odpady obsahující dehet z výroby anod
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17
Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21
Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie olova
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Arzeničnan vápenatý
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevný odpad z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie zinku
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevné odpady z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie mědi
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevný odpad z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
Odpady jinak blíže neurčené

O
N
O
N
N
O
N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O

N
N
N
N
N
N
N
O/N
O

O
N
O
N
N
O/N
O
O

O
O
N
O
N
N
O/N
O
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10 07
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 07 07*
10 07 08
10 07 99
10 08
10 08 04
10 08 08*
10 08 09
10 05 11
10 08 12*
10 08 13
10 08 14
10 08 15*
10 08 16
10 08 17*
10 08 18
10 08 19*
10 08 20
10 08 99
10 09
10 09 03
10 09 05*
10 09 06
10 09 07*
10 09 08
10 09 09*
10 09 10
10 09 11*
10 09 12
10 09 13*
10 09 14
10 09 15*
10 09 16
10 09 99
10 10
10 10 03
10 10 05*
10 10 06
10 10 07*
10 10 08
10 10 09*
10 10 10
10 10 11*
10 10 12
10 10 13*
10 10 14
10 10 15*
10 10 16
10 10 99
10 11
10 11 03
10 11 05

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Pevný odpad z čištění plynu
Jiný úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
Úlet a prach
Solné strusky z prvního a druhého tavení
Jiné strusky
Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
Odpady obsahující dehet z výroby anod
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
Odpadní anody
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady ze slévání železných odlitků
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
Odpadní materiály na bázi skelných vláken
Úlet a prach

O
O
O
O
O
O/N
O

O
N
O
O
N
O
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O

O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O

O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O

O
O
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10 11 09*
10 11 10
10 11 11*
10 11 12
10 11 13*
10 11 14
10 11 15*
10 11 16
10 11 17*
10 11 18
10 11 19*
10 11 20
10 11 99
10 12
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 09*
10 12 10
10 12 11*
10 12 12
10 12 13
10 12 99
10 13
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 09*
10 13 10
10 13 11
10 13 12*
10 13 13
10 13 14
10 13 99
10 14
10 14 01*
11
11 01

11 01 08*
11 01 09*
11 01 10
11 01 13*
11 01 14
11 01 15*
11 01 16*
11 01 98*
11 01 99
11 02

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11
19
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19
Odpady z glazování obsahující těžké kovy
Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Odpady z kalcinace a hašení vápna
Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13
10
Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
Odpadní beton a betonový kal
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z krematorií
Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

O/N
O
N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O

O
O
O
O
O
O/N
O
N
O
O

O
O/N
O/N
O
N
O
O
O/N
O
O

N

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU
A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných
materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické
odmašťování, anodická oxidace)
Kaly z fosfátování
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

N
O/N
O
O/N
O
N

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující
nebezpečné látky
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

N
O/N
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11 02 02*
11 02 03
11 02 05*
11 02 06
11 02 07*
11 02 99
11 03
11 03 01*
11 03 02*
11 05
11 05 01
11 05 02
11 05 03*
11 05 04*
11 05 99
12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 12*
12 01 13
12 01 14*
12 01 15
12 01 16*
12 01 17
12 01 18*
12 01 20*
12 01 21
12 01 99
12 03
12 03 02*
13
13 05
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 08*
13 08
13 08 01*
13 08 99*
14
14 06
14 06 04*
14 06 05*
15
15 01
15 01 01 **
15 01 02

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
N
O
O/N
O
O/N

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
Odpady obsahující kyanidy
Jiné odpady
Odpady ze žárového zinkování
Tvrdý zinek
Zinkový popel
Pevné odpady z čištění plynu
Upotřebené tavidlo
Odpady jinak blíže neurčené

N
N
O
O
N
N

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ
A PLASTŮ
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Piliny a třísky železných kovů
Úlet železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Úlet neželezných kovů
Plastové hobliny a třísky
Upotřebené vosky a tuky
Odpady ze svařování
Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve
skupině 11)
Odpady z odmašťování vodní parou
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
Odpady z odlučovačů oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
Odpadní oleje blíže nespecifikované
Odsolené kaly nebo emulze
Odpady jinak blíže neurčené

O
O
O
O
O
N
O
O/N
O
O/N
O
N
O/N
O

N

N
N
N
N
N
N

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)
Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a
aerosolů
Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly (části nevhodné k recyklaci)
Plastové obaly
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15 01 03 **
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10*
15 01 11*
15 02
15 02 02*
15 02 03
16
16 01
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 11*
16 01 12
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 21*
16 01 22
16 01 99
16 02
16 02 10*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
16 02 15*
16 02 16
16 03
16 03 03*
16 03 04
16 03 05*
16 05
16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*
16 05 09
16 07
16 07 08*
16 07 09*
16 07 99
16 08
16 08 01

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Dřevěné obaly (části nevhodné k recyklaci)
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných
tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02
ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
Olejové filtry
Součástky obsahující rtuť
Součástky obsahující PCB
Brzdové destičky obsahující asbest
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Nádrže na zkapalněný plyn
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
Součástky jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z elektrického a elektronického zařízení

O/N
O
O
O
O
O
N
N

O/N
O

N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
N
O

N

Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod
číslem 16 02 09
Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02
122)
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
Vadné šarže a nepoužité výrobky
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08
Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených
ve skupinách 05 a 12)
Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Upotřebené katalyzátory
Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo
platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
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16 08 02*
16 08 03
16 08 05*
16 08 06*
16 08 07*
16 11
16 11 01*

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny
Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů
(kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

N
O
N
N
N
O/N

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené
pod 16 11 01

16 11 03*

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné
látky

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16
11 03

16 11 05*

O
O/N
O
O/N

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11
05

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07
17 02
17 02 01 **
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 05
17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 06
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*

O

O
O
O
O/N

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo (nevhodné k recyklaci)
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Kovy (včetně jejich slitin)
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiál s obsahem azbestu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály obsahující azbest
Stavební materiál na bázi sádry
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
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17 08 02
17 09
17 09 01*
17 09 02*

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Jiné stavební a demoliční odpady
Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

O

17 09 03*

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB,
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB,
kondenzátory obsahující PCB)

17 09 04
18

18 01
18 01 01
18 01 04
18 01 06*
18 01 07
18 01 10*
18 02
18 02 01
18 02 03
18 02 05*
18 02 06
19

19 01
19 01 02
19 01 05*
19 01 07*
19 01 10*
19 01 11*
19 01 12
19 01 15*
19 01 16
19 01 17*
19 01 18
19 01 19
19 01 99
19 02
19 02 03
19 02 04*
19 02 05*
19 02 06
19 02 11*
19 02 99
19 03
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 04

N
N

O/N
O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI
SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE
STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ
NESOUVISÍ)
Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
Odpadní amalgám ze stomatologické péče
Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat
Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU
A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
Pevné odpady z čištění odpadních plynů
Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
Odpadní písky z fluidních loží
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů,
neutralizace)
Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Stabilizované/ solidifikované odpady4)
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
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19 04 01
19 04 02*
19 04 03*
19 05
19 05 01
19 05 02
19 05 03 **
19 05 99
19 06
19 06 99
19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 06*
19 08 07*
19 08 08*
19 08 10*
19 08 11*
19 08 13*
19 08 99
19 09
19 09 04
19 09 05
19 09 06
19 09 99
19 10
19 10 01
19 10 02
19 10 03*
19 10 04
19 10 05*
19 10 06
19 11
19 11 01*
19 11 02*
19 11 04*
19 11 05*
19 11 06
19 11 07*
19 11 99
19 12
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06*
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 11*

Vitrifikovaný odpad
Popílek a jiný odpad z čištění spalin
Nevitrifikovaná pevná fáze
Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
Kompost nevyhovující jakosti
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z anaerobního zpracování odpadu
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
Upotřebené aktivní uhlí
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
Železný a ocelový odpad
Neželezný odpad
Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
Odpady z regenerace olejů
Upotřebené filtrační hlinky
Kyselé dehty
Odpady z čištění paliv pomocí zásad
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
Odpady z čištění spalin
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty a kaučuk
Sklo
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Textil
Nerosty (např. písek, kameny)
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem
19 12 11
Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího
nebezpečné látky
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19 13 04
19 13 05*
19 13 06
20

20 01
20 01 01 **
20 01 02
20 01 10 **
20 01 11 **
20 01 15*
20 01 17*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 02 **
20 03 03
20 03 06
20 03 07 **
20 03 99

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
O
O/N
O

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO
SBĚRU
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka ( s vysokým leskem a odpadu z tapet)
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Zásady
Fotochemikálie
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly
20 01 21 a 20 01 236)
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Plasty
Kovy
Odpady z čištění komínů
Další frakce jinak blíže neurčené (papírové, plastové a kovové obaly, papírové, plastové a
kovové obaly znečištěné škodlivinami, průmyslové smetky)
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady
Odpad z tržišť
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Objemný odpad
Komunální odpady jinak blíže neurčené
** Původce tohoto odpadu doloží provozovateli čestné prohlášení o skutečnosti, že tento
odpad nelze dále materiálově nebo energeticky využívat
Odpad kat.č. 19 05 03 - Kompost nevyhovující jakosti - spňuje kritéria pro stabilizovaný
biologicky rozložitelný odpad (skupina 3) dle vyhl. Č. 341/2008 Sb. o podrobnmostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
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SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ: Sektor - dusičnany
Kat.
číslo
2
02 01 08*
6
06 01 05*
06 10 02*
19

19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 04 01

Název odpadu

Kategorie

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ,
MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Kyselina dusičná a kyselina dusitá
Odpady obsahující nebezpečné látky
ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ)
ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO
MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY
PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad

N
N
N

N,N/O
O
N,N/O
O
O
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Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ: Sektor-kyanidy
Kat.
číslo
6
06 03 11*
11
11 03 01*
19

19 02 99
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 04 01

Název odpadu

Kategorie

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH
ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE
NEŽELEZNÝCH KOVŮ
Odpady obsahující kyanidy
ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ)
ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO
MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY
PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad

N

N

N,N/O
O
N,N/O
O
O
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SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ: Sektor - popílky (odpad 19 01 13 po úpravě stabilizací)
Kat.
číslo
19

19 03 04*

Název odpadu
ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ)
ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO
MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY
PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný

Kategorie

N,N/O
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Příloha č.10: Seznam odpadů – technologického materiálu pro technické
zabezpečení skládky
SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ K TZS: S-OO 3, S-OO 1 (zvýrazněné odpady pouze v sektoru S-OO1)
Kat.
číslo
01 03 06
01 04 08
01 04 09
01 04 12
01 04 13
01 05 08
05 01 99
10 01 01
10 01 02
10 01 15
10 02 01
10 02 02
10 03 30
10 08 99
10 08 09
10 09 03
10 09 06
10 09 08
10 09 10
10 09 12
10 09 99
10 10 03
10 10 06
10 10 08
10 10 99
10 11 12
10 12 06
10 12 08
10 13 01
10 13 11
12 01 05
12 01 17
16 01 03
16 11 02

Název odpadu

Kategorie

Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07
a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05
06
Odpady jinak blíže neurčení (zeminy)
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem
10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem
10 01 14
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem
10 03 29
Odpady jinak blíže neurčení (upotřebená jádra)
Jiné strusky
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
Odpady jinak blíže neurčené (písek, písek ze slévárny kovů, formovací směs,
slévárenský kal)
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

O
O
O
O

P,H,V
P,K
P
P,H,V

O
O

P,K
P

O
O

P
P,K,H,V

O
O

P
P,K,H,V

O
O
O

P,K
P,K
P

O
O
O
O
O

P,K,V
P,K,H,V
P,K,H,V
P,K
P,K

O
O

P

O
O
O
O

Odpady jinak blíže neurčené (neupotřebená a upotřebená jádra s obsahem
anorganických pojiv)
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Odpad surovin před tepelným zpracováním

O
O
O
O
O

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13
09 a 10 13 10
Plastové hobliny a třísky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
Pneumatiky
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
neuvedené pod 16 11 01

Použití

P,K,V
P,K
P,K
P,K
P,K
P
P,K
P,K
P,K

O
O
O
O

P,K
P,K
P,K,V
S
P,K

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
číslem 16 11 03

O

P,K

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod
číslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky

O

P,K

O
O
O

K
K
K

17 01 01
17 01 02
17 01 03
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17 01 07
17 02 02
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06 04
17 09 04
19 01 12
19 02 06
19 03 05
19 03 07
19 04 01
19 05 03
19 12 05
19 12 09
19 13 02
19 13 04
19 13 06
20 01 02
20 02 02

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Sklo
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad
Kompost nevyhovující jakosti
Sklo
Nerosty (např. písek, kameny)
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
Sklo
Zemina a kameny

O

P,K

O
O
O
O
O
O
O

P
P,K
P,H,V
P,H,V
P,K,V
P,K
P,K

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

P,K
P
P,H,V
P,H,V
P,H,V
P
P
P,K,V
P,H,V
P
P
P
P,H,V

Pozn. 1) ke sloupci "Použití":
P - překrývání odpadů
K - zpevňování komunikací a ploch v tělese skládky
H - vytváření obvodových hrází skládky
V - vytváření vyrovnávací vrstvy pod rekultivaci
S - použití pro konstrukční vrstvy skládky (vana skládky)
Pozn.2) tyto odpady mohou být rovněž užity k TZS sektoru S-OO1 (zvýrazněné odpady lze použít pouze k TZS sektoru S-OO1)
vyjma odpadů s vysokým podílem biologicky rozložitelné složky

Odpad kat.č. 19 05 03 - Kompost nevyhovující jakosti - spňuje kritéria pro stabilizovaný biologicky
rozložitelný odpad (skupina 3)dle vyhl. č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady.
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SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ K TZS: SKLÁDKA S - NO
Kat.
číslo

Název odpadu

01 03 05*
01 03 06
01 03 07*

Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 04 07*

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
obsahující nebezpečné látky
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl

01 04 08
01 04 09
01 04 12
01 04 13
01 05 05*
01 05 08
04 02 19*
05 01 99
07 02 99
10 01 01

P,H,V
P,H,V
P

N

P

O
O
O

P,K
P
P,H,V

O
N
O

P,K
P
P

O/N

P

O/N
N
O

P,K,H,V
P
P,K,H,V

O/N

P,K

O

P,K,H,V

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné
látky
Solné strusky z prvního a druhého tavení
Jiné strusky
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

O
O
N

P,K
P,K
P

N
O
O
O/N
O
O/N
O
O
O

P,K
P,K,H,V
P,K,H,V
P,K
P,K
P,K
P,K
P
P

Odpady jinak blíže neurčené (písek, písek ze slévárny kovů, formovací
směs, slévárenský kal)
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

O
O/N
O
O/N
O

P,K,V
P,K
P,K
P,K
P,K
P,K

Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů
obsahující nebezpečné látky

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01
04 07 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a
01 05 06
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné
látky
Odpady jinak blíže neurčené (zeminy)
Odpady jinak blíže neurčené (nevytvrzená pryskyřice, smetky z provozu)
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod
číslem 10 01 04)
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující
nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod
číslem 10 01 14
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska

10 08 08*
10 08 09
10 09 03
10 09 05*
10 09 06
10 09 07*
10 09 08
10 09 10
10 09 12
10 09 99
10 10 03
10 10 05*
10 10 06
10 10 07*
10 10 08
10 10 99
10 11 12
10 12 06
10 12 08
10 13 01
10 13 11

Použití

O/N
O
O/N

10 01 14*

10 02 01
10 02 02
10 03 29

Kategorie

Odpady jinak blíže neurčené (neupotřebená a upotřebená jádra s
obsahem anorganických pojiv)
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod
čísly 10 13 09 a 10 13 10

P,K
P
P,K
P,K

O
O
O
O
O

P,K
P,K
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11 01 99
12 01 05
12 01 16*
12 01 17
12 01 99
13 05 02*
13 05 03*
13 05 08*
16 01 19
16 01 20
16 11 01*

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Odpady jinak blíže neurčené (cementační prášek)
Plastové hobliny a třísky
Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
Odpady jinak blíže neurčené (průmyslové smetky, otryskávací písek,
prach z filtračních zařízení)
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
Plasty
Sklo
Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických
procesů obsahující nebezpečné látky

O/N
O
O/N
O
O/N

P
P,K,V
P,K,V
P,K,V
P

N
N
N
O
O
O/N

P
P
P
P,K
P,K
P,K

O

P,K

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických
procesů neuvedené pod 16 11 01

16 11 03*

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
obsahující nebezpečné látky

O/N

P,K

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
neuvedené pod číslem 16 11 03

O

P,K

16 11 05*

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky

O/N

P,K

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů
neuvedené pod číslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky

O

P,K

O
O
O
O/N

K
K
K
P,K

O

P,K

O
O/N

P

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07
17 02 02
17 02 04*
17 03 02
17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 06 03*
17 06 04
17 08 01*
17 08 02
17 09 03*
17 09 04
19 01 11*
19 01 12
19 01 19
19 02 05*
19 02 06
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Sklo
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17
09 02 a 17 09 03
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Odpadní písky z fluidních loží
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N

P
P,K
P,H,V
P,H,V
P,H,V
P,H,V
P,K,V
P,K,V
P,K
P,K
P
P
P,K

O

P,K

O/N
O
O
O/N
O
N
O
N
O

P,K
P,K
P,K,V
P
P
P,H,V
P,H,V
P,H,V
P,H,V
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19 05 03
19 08 08*
19 08 11*

Kompost nevyhovující jakosti
Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 13*

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující
nebezpečné látky
Sklo
Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 05
19 12 09
19 12 12
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06
20 01 02
20 02 02

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující
nebezpečné látky

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
Sklo
Zemina a kameny

O
N
O/N

P
P
P

O/N

P

O
O
O

P
P,K,V
P
P,H,V
P,H,V
P
P
P
P

O/N
O
O/N
O
O/N
O
O
O

P
P,H,V

Pozn.1 ke sloupci "Použití":
P - překrývání odpadů
K - zpevňování komunikací a ploch v tělese skládky
H - vytváření obvodových hrází skládky
V - vytváření vyrovnávací vrstvy pod rekultivaci
S - použití pro konstrukční vrstvy skládky
Pozn.2 Odpady upravené stabilizací a nereaktivní nebezpečné odpady
bude možno použít k TZS rovněž v sektoru S-OO1
Odpad kat.č. 19 05 03 - Kompost nevyhovující jakosti - spňuje kritéria pro
stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad (skupina 3) dle vyhl. Č.
341/2008 Sb. o podrobnmostech nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady

86

SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

Příloha č. 11: Seznam odpadů, které lze využít jako konstrukční materiál
SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ JE MOŽNÉ VYUŽÍT JAKO KONSTRUKČNÍ
MATERIÁL PRO TVORBU PREFERENČNÍCH CEST: S-OO3,S-OO1
(zvýrazněné odpady lze použít pouze v sektoru SOO1)
Kat. č.
01 04 08
01 04 09
01 04 12

Název odpadu
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod
číslem 10 01 04)

O

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující
nebezpečné látky

O

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod
číslem 10 01 14
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem
10 03 29
Jiné strusky
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

O

10 02 01
10 02 02
10 03 30
10 08 09
10 09 03
10 09 06
10 09 08
10 09 99
10 10 03
10 10 06
10 10 08
10 10 99
10 11 12
10 12 06
10 12 08
10 13 01
10 13 11
50 01 10
12 01 17
16 01 03
16 11 02

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01
04 07 a 01 04 11

Odpady jinak blíže neurčené (písek, písek ze slévárny kovů, formovací
směs, slévárenský kal)
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
Odpady jinak blíže neurčené (neupotřebená a upotřebená jádra s obsahem
anorganických pojiv)
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly
10 13 09 a 10 13 10
Keramické materiály
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
Pneumatiky
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických
procesů neuvedené pod 16 11 01

Kategorie
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené
pod číslem 16 11 03

O

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené
pod číslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky

O

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
50 01 26
17 02 02
50 01 08

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Nevyužitelná frakce z drcení
Sklo
Sklo

O
O
O
O
O
O
O
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17 02 03
50 01 07
50 01 99
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06 04
17 08 02
17 09 04
19 01 12
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 04 01
19 05 03
19 12 05
19 12 09
19 13 02
20 01 02
20 02 02

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín
Plasty
Plasty
Odpady jinak blíže neurčené
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad
Kompost nevyhovující jakosti
Sklo
Nerosty (např. písek, kameny)
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
Sklo
Zemina a kameny

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N,N/O
O
N,N/O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpad kat.č. 19 05 03 - Kompost nevyhovující jakosti - spňuje kritéria pro stabilizovaný
biologicky rozložitelný odpad (skupina 3)dle vyhl. č. 341/2008 Sb. o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
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SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ JE MOŽNÉ VYUŽÍT JAKO KONSTRUKČNÍ
MATERIÁL PRO TVORBU PREFERNČNÍCH CEST S-NO
Kat. č.

Název odpadu

01 03 07*

Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující
nebezpečné látky

01 04 07*

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující
nebezpečné látky
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl

01 04 08
01 04 09
01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a
01 04 11

Kategorie
O/N
N
O
O
O

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem
10 01 04)

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné
látky

O/N

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem
10 01 14
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
Solné strusky z prvního a druhého tavení
Jiné strusky
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

O
O
O
N
N
O
O
O/N
O
O/N
O

Odpady jinak blíže neurčené (písek, písek ze slévárny kovů, formovací směs,
slévárenský kal)
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

O
O/N
O
O/N
O

10 02 01
10 02 02
10 03 29
10 08 08*
10 08 09
10 09 03
10 09 05*
10 09 06
10 09 07*
10 09 08
10 09 99
10 10 03
10 10 05*
10 10 06
10 10 07*
10 10 08
10 10 99
10 11 12
10 12 06
10 12 08
10 13 01
10 13 11
50 01 10
12 01 16*
12 01 17
16 01 03
16 11 01*

Odpady jinak blíže neurčené (neupotřebená a upotřebená jádra s obsahem
anorganických pojiv)
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13
09 a 10 13 10
Keramické materiály
Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
Pneumatiky
Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů
obsahující nebezpečné látky

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
neuvedené pod 16 11 01

16 11 03*

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
číslem 16 11 03

O

O
O
O
O
O
O
O/N
O
O
O/N
O
O/N
O
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16 11 05*

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod
číslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
50 01 26
50 01 99
17 01 07
17 02 02
17 02 03
50 01 07
17 02 04*
50 01 08
50 01 09
17 03 02
17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 06 03*

O
O
O
O/N
O
O
O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Sklo
Plasty
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné
Sklo
Sklo aktivované
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Nevyužitelná frakce z drcení
Odpady jinak blíže neurčené
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Kompost nevyhovující jakosti
Sklo
Nerosty (např. písek, kameny)

19 13 01*
19 13 02
20 01 02
20 02 02

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Nevyužitelná frakce z drcení
Odpady jinak blíže neurčené

17 06 04
17 08 01*
17 08 02
17 09 03*

50 01 26
50 01 99
19 01 11*
19 01 12
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 05 03
19 12 05
19 12 09
19 12 12

O/N

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené
pod číslem 19 12 11
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
Sklo
Zemina a kameny

O
O
O
O/N
O
N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O/N
O
O
O
O/N
O
N
O
N
O
O
O
O
O
O/N
O
O
O

Odpad kat.č. 19 05 03 - Kompost nevyhovující jakosti - spňuje kritéria pro
stabilizovaný
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biologicky rozložitelný odpad (skupina 3)dle vyhl. č. 341/2008 Sb. o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
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Příloha č.12: Seznam odpadů, u kterých lze nejvýše třikrát překročit přípustné
hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti
SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ: Odpady s
trojnásobným překročením
Kat.
Název odpadu
Kat. Původce
číslo
03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a
dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

05 01 06*

O

IP systém a.s., IČ:26787971

N

Gumárny Zubří, akciová společnost,
IČ: 000 12 122

O/N

Federal-Mogul Friction Products a.s.
IČ: 45534144

Ropné kaly z údržby zařízení
07 02 99
Odpady jinak blíže neurčené
07 03 10*

N

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod
číslem 08 04 09

O

10 03 22

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů)
neuvedené pod číslem 10 03 21

O

Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem
10 11 15

O

10 11 16
11 01 09*

PROGRESS OK a.s., IČ:258 24 651

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
N
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
12 01 16*

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné
látky

N

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem
12 01 16

O

12 01 18*

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování)
obsahující olej

N

12 01 21

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
neuvedené pod číslem 12 01 20

O

12 01 99

MORA MORAVIA, s.r.o., IČ:646 09 944

17 05 03*
17 05 04
19 01 07*
19 01 11*
19 02 05*

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující
nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené
pod číslem 19 02 05

19 03 04*

Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně
stabilizovaný

19 03 05
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 06*
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,
IČ:18050646
Federal-Mogul Friction Products a.s.
IČ: 45534144

N

Dopravní podnik města Olomouce,
a.s., IČ:47676639

O

Federal-Mogul Friction Products a.s.
IČ: 45534144
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955

Kaly z lapáků nečistot
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Pevné odpady z čištění odpadních plynů
Popel a struska obsahující nebezpečné látky

Galvanické zinkování GALVA s.r.o. ,
IČ: 262 91 681

Kovostal, s.r.o. , IČ: 155 30 507

Odpady jinak blíže neurčené

16 01 12

SCHOTT ČR,a.s., IČ:64609855
MORA MORAVIA, s.r.o., IČ:646 09
944, Moravské železárny,
a.s.,IČ:47674865

STAMAKOCEL s.r.o., IČ: 62363689

O/N

13 05 03*

Olympus Service Facility Czech, s.r.o.,
IČ:27068641
ALBO SCHLENK a.s., IČ:469 00 624

N

11 01 09*

UNEX a.s., IČ:45192049, UNEX
Servis, s.r.o., IČ: 26840634, UNEX
Slévárna, s.r.o. I.Č.: 26823861, CPM
UNIČOV, a.s., IČ: 26848619

N
O
N
N
O/N

SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955
O
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955
N,N/O SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955 RESON
spol. s r.o., IČ: 607 20 697
O
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955 RESON
spol. s r.o., IČ: 607 20 697
N,N/O SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955 RESON
spol. s r.o., IČ: 607 20 697
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19 03 07

O
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 05 02
19 05 03
19 06 06
19 08 11*

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a
rostlinného původu
Kompost nevyhovující jakosti
Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování
živočišného a rostlinného odpadu
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních
vod obsahující nebezpečné látky

19 08 02

O
O/N
O/N

SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., IČ:61859575

O

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., IČ:61859575

O/N

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., IČ:61859575

Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 11*

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních
vod obsahující nebezpečné látky

N

19 08 13*
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních
vod obsahující nebezpečné látky
19 12 11*
19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické
úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické
úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955

N

Odpady z lapáků písku
19 08 05

SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955 RESON
spol. s r.o., IČ: 607 20 697

N
O/N

Fakultní nemocnice Olomouc,
IČ:00098892
VOP-026 Šternberk, s.p., IČ:00000493,
Toray Textiles Central Europe s.r.o.,
IČ:25500040,
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955

O
SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955

Pozn.: v případě nereaktivních nebezpečných odpadů bude tyto možno uložit i v sektoru S-OO1
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Příloha č.13: Seznam odpadů využívaných v rámci druhé fáze provozu skládky
SEZNAM ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH V RÁMCI DRUHÉ FÁZE
PROVOZU SKLÁDKY
VYROVNÁVACÍ VRSTVA
Kat.č
Název odpadu
Kategorie
01 03 06
01 04 09
10 01 01
10 09 06
10 09 08
10 10 06
17 01 07

17 05 04
17 05 06
19 01 12
19 03 05
19 03 07
19 05 03
20 02 02

PODORNÍČNÍ
VRSTVA
Kat. č.
01 03 06
01 04 09
17 01 07

17 05 04
17 05 06
19 03 05
19 03 07
19 05 03
20 02 02

Jiná hlušina neuvedená pod čísly
01 03 04 a 01 03 05
Odpadní písek a jíl
Škvára, struska a kotelní prach
(kromě kotelního prachu
uvedeného pod číslem 10 01 04)
Licí formy a jádra nepoužitá k
odlévání neuvedená pod číslem 10
09 05
Licí formy a jádra použitá k
odlévání neuvedená pod číslem 10
09 07
Licí formy a jádra nepoužitá k
odlévání neuvedená pod číslem 10
10 05
Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod
číslem 17 05 05
Jiný popel a struska neuvedené
pod číslem 19 01 11
Stabilizovaný odpad neuvedený
pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad neuvedený
pod číslem 19 03 06
Kompost nevyhovující jakosti

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Zemina a kameny

O

Název odpadu

Kategorie

Jiná hlušina neuvedená pod čísly
01 03 04 a 01 03 05
Odpadní písek a jíl
Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod
číslem 17 05 05
Stabilizovaný odpad neuvedený
pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad neuvedený
pod číslem 19 03 06
Kompost nevyhovující jakosti
Zemina a kameny

O
O

O
O
O
O
O
O
O
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Příloha č.14: Hodnocení odpadů

A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo
využívat na povrchu terénu
1) Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38
zákona).
2) Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi.
3) Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností:
výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce
toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo
infekčnost.
4) Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
5) Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo
výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky
na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.
6) Veškerá léčiva a návykové látky13).
7) Biocidy (pesticidy)14).
8) Odpady silně zapáchající15).
9) Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku
atmosférického.
10) Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje
jejich uvádění do životního prostředí16).
11) Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.
B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek
1) Využitelné odpady, včetně složek již vytříděných z komunálních odpadů pouze
v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje.
2) Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava
technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení
jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.
3) Pneumatiky pouze jsou-li používány jako technologický materiál pro technické
zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky.
4) Kompostovatelné odpady pouze jedná-li se o kompostovatelné odpady
v komunálním odpadu (skupiny 20 00 00 dle Katalogu odpadů), v souladu
s harmonogramem postupného omezování jejich ukládání na skládky (v případě
přijímání těchto odpadů je třeba v základním popisu převzít čestné prohlášení, že
se jedná o odpad neodpovídající kvality nebo že jeho kompostování není technicky
a ekonomicky proveditelné).

95

SITA CZ a.s.

Provozní řád
Skládka odpadů Rapotín

Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti
ukazatel
DOC(rozpuštěný organický uhlík)
Fenolový index
Chloridy
Fluoridy
sírany
As
Ba
Cd
Cr celkový
Cu
Hg
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Mo
RL (rozpuštěné látky)1)

I
mg/l
50
0,1
80
1
100
0,05
2
0,004
0,05
0,2
0,001
0,04
0,05
0,006
0,01
0,4
0,05
400

pH

Třídy vyluhovatelnosti
IIa
IIb
mg/l
mg/l
80
80
1500
30
3000
2,5
30
0,5
7
10
0,2
4
5
0,5
0,7
20
3
8 000

1500
15
2 000
0,2
10
0,1
1
5
0,02
1
1
0,07
0,05
5
1
6 000

≥6

≥6

III
mg/l
100
2 500
50
5 000
2,5
30
0,5
7
10
0,2
4
5
0,5
0,7
20
3
10 000

Poznámka k tabulce Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky),
není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů.
Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky
Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost chemických
reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů .
Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání dvou nebo
více druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich
společném uložení na skládku nedochází k reakcím s nežádoucími projevy. Za
nežádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady ukládanými na vícedruhové
skládky je považován zejména vývin tepla s možností zahoření, vývin hořlavých nebo
toxických
plynů, vytvoření
podmínek umožňujících
významné zvýšení
vyluhovatelnosti škodlivých látek z odpadu do vnitřních skládkových vod.
Postup hodnocení mísitelnosti odpadu
Původce odpadu v základním popisu odpadu vyhodnotí zda chemické látky a
přípravky obsažené v odpadu nemohou způsobit při smíchání s jinými odpady
nežádoucí reakce. Pokud takové riziko existuje, uvede v základním popisu odpadu
s jakými chemickými látkami, přípravky a/nebo odpady nelze odpad směšovat,
případně jaká mají být při ukládání odpadu učiněna opatření, aby bylo nežádoucím
reakcím zamezeno. Při každé přejímce odpadu na skládku musí provozovatel
skládky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsažené v přejímaném odpadu
nebudou ve stavu a množství, v jakých jsou přítomny v tomto odpadu, reagovat
s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky za vzniku nežádoucích projevů, včetně
vyhodnocení neutralizační kapacity (bude stanovována až po stanovení metody a
limitních hodnot v legislativě).
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Slučitelnost odpadů
Do jednoho sektoru skládkového tělesa (§ 3 odst. 5) nesmějí být ukládány
zejména:
a) odpady upravené – stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým
obsahem síry (např. energosádrovec) s odpady podléhajícími biologickému
rozkladu (např. odpady komunálními)
b) odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem
kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie
neželezných kovů) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady
komunálními),
c) odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s odpady
s obsahem ropných látek,
d) odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např.
komunální odpady) nebo s odpady s kyselou reakcí.
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Příloha č.15: Seznam souvisejících předpisů a norem
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské
půdě
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 539/1992 Sb., puncovní zákon, ve znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb.
Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění
pozd. před.
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 50/1973 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění z. č.
334/1992 Sb.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o lic.
řízení
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č.
71/2000 Sb.
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu, ve znění
pozd. před.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících
ve zdravotnictví, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva
1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole
pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Rozhodnutí Rady organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj C(92)39/FINAL z 30.
března 1992 ohledně kontroly pohybu odpadů určených k využití přes hranice států
ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu
skládek
ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek
ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek
ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek
TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
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Příloha č.16: Seznam ochranných pracovních pomůcek pro jednotlivé druhy
profesí
Řidič mechanizmu (pracovník skládky)
ochranný pracovní oblek
zimní pracovní kabát
kožená pracovní obuv
gumové nebo gumofilcové holínky
pracovní rukavice
pracovní čepice
ochrana obličeje (brýle nebo štít, respirátor nebo ochranná rouška )
Pracovník skládky (údržba areálu)
ochranný pracovní oblek
zimní pracovní kabát
kožená pracovní obuv
gumové nebo gumofilcové holínky
pracovní rukavice
pracovní čepice
ochrana obličeje (brýle nebo štít)
chrániče sluchu
Pracovník skládky (uklízečka provozní budovy)
pracovní čepice nebo šátek
pracovní plášť
pracovní obuv (nejlépe protiskluzová)
gumová zástěra
gumové rukavice
Vedoucí skládky, vážný, strážný, odpadový hospodář
Bez požadavků na ochranné pomůcky.
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