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Příloha č. 1  Nebezpečné odpady produkované na organizačních jednotkách OKD, 

OKK, a. s. 

 
Kód  odpadu  Název  odpadu                  způsob  vzniku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

130 110*            Nechlorované hydraulické minerální oleje s předpokládaným   A1 

                           množstvím vzniku cca 2 t/rok na provozech KSv a KJŠ. 

130 208*            Jiné motorové, převodové a mazací oleje s předpokládaným   A1 

                           množstvím vzniku cca 4 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

130 307*            Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje    A1 

                           s předpokládaným množstvím vzniku cca 1 až 2 t/rok na  

                           provozovnách KSv a KJŠ. 

130 502*           Kal z odlučovačů oleje s předpokládaným množstvím vzniku   A2 

                           cca 1,0 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

150 110*           Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly    A2 

                           těmito látkami znečištěné s předpokládaným množstvím  

                           vzniku cca 3t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

150 202*    Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a     A1 

     ochranné oděvy a obuv znečištěná nebezpečnými látkami  

     (upotřebené pracovní oděvy včetně obuvi znečištěné škodlivinami  

     /karcinogeny/ ) s předpokládaným množstvím vzniku cca 5t/rok na  

     provozovnách KSv a KJŠ. 

160 507*    Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují   A1 

     nebezpečné látky s předpokládaným množstvím vzniku  

     cca 0,1t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

160 508*    Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují   A1 

     nebezpečné látky s předpokládaným množstvím vzniku  
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     cca 0,01t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

160 601*    Olověné akumulátory s předpokládaným množstvím vzniku   A2 

     cca 0,2 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

161 105*    vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických    A2 

     procesů obsahující nebezpečné látky s předpokládaným  

     množstvím vzniku cca 10 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

170 106*    Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických   B 

     výrobků obsahují nebezpečné látky s předpokládaným množstvím  

     vzniku cca 10 až 100 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

170 204*    Dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými    A1 

     látkami znečištěné s předpokládaným množstvím vzniku  

     cca 20 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

170 303*    Výrobky z dehtu /dehtová lepenka/ s předpokládaným    B 

     množstvím vzniku cca 1,0 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

170 503*    Zemina a kamení obsahují nebezpečné látky s předpokládaným   A2 

     množstvím vzniku cca10 až 100 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

170 601*    Izolační materiály s obsahem azbestu s předpokládaným   A2 

     množstvím vzniku cca 0,1t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

170 605*    Stavební materiály obsahující azbest (střešní krytina )   A2 

     s předpokládaným množstvím vzniku cca 5t/rok na provozovnách  

     KSv a KJŠ. 

170 903*    Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných    A2 

     stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné  

     látky s předpokládaným množstvím vzniku cca 50 t/rok na  

     provozovnách KSv a KJŠ. 
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200 121*    Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť s předpokládaným množstvím  A1 

     vzniku cca 0,3 t/rok na provozovnách KSv a KJŠ. 

200 123*    Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky s    A3 

     předpokládaným množstvím vzniku cca 0,1 t/rok na provozovnách  

     KSv a KJŠ. 

200 133*    Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160 601,160 602   A1 

     nebo pod číslem 160 603 a netříděné baterie a akumulátory  

     obsahující tyto baterie s předpokládaným množstvím  

     vzniku cca 0,3 t/rok na provozovnách KSv, KJŠ. 

200 135*    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující    A3 

     nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200 121 a 200123  

     s předpokládaným množstvím vzniku cca 0,3 t/rok  

     na provozovnách KSv a KJŠ. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

způsob vzniku  A vzniká běžně 

   B vzniká výjimečně nebo vůbec 

 

   1 trvale v průběhu celého roku 

   2 nárazově v průběhů roku 

   3 jednorázově v průběhu roku 
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Příloha č. 2 Ostatní odpady produkované na organizačních jednotkách OKD, OKK, 

a.s.  
        

Kód  odpadu Kat.  Název  odpadu        způsob  vzniku 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

030 105   O Dřevo, odřezky, hobliny, piliny    A1 

040 209   O Kompozitní tkanina      B 

161 106   O Vyzdívka a žáruvzdorný materiál    A1 

    z nemetalurgických procesů 

170 101   O Beton        A2 

170 604   O Izolační materiály (skelná vata)    A1 

    neuvedené pod č.170 601* a 170 603* 

170 203  O Plasty        B 

170 504  O Zemina, kamení      A2 

170 405   O Ocel, litina, kovový šrot     A1 

170 402   O Hliník        A2 

170 401   O Měď, bronz       A2 

120 101   O Piliny ze železných kovů     A2 

120 103   O Piliny z neželezných kovů     A2 

170 302   O Asfaltová lepenka      B 

170 102   O Cihla        A2 

160 103 O        Pneumatiky osobní a nákl. do Ø 1200 mm     A2 

            a šířky 460 mm nad Ø 1200 mm a šířky 460 mm    

    neuvedené pod čísly 200 121 a 200123 

070 299 O         Dopravní pásy     A1 
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200 136   O Vyřazené elektrické a elektronické     A3 

    zařízení neobsahující nebezpečné látky 

200 301   O Směsný komunální odpad     A1 

150 101   O Papír a lepenka /papír, dřevo, plasty, textil/   A1 

200 101   O Papír a lepenka      B 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

způsob vzniku  A vzniká běžně 

   B vzniká výjimečně nebo vůbec 

 

   1 trvale v průběhu celého roku 

   2 nárazově v průběhů roku 

   3 jednorázově v průběhu roku 

 


