Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
Divize Isover
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl
29. dubna 2016
Souhlas se společným shromažďováním odpadů
1. skupina
Zařazení a evidence směsi odpadů:
Název směsi odpadů: Směsné obaly
15 01 06

O

Směsné obaly

15 01 06
Kategorie „O“
100% (cca 32,40 t/rok)
cca 35% (11,340 t/rok)

Obalový materiál Hotmel (PE folie s papírem), obaly od nápojů Tetra pack, Pure
– pack, nerecyklovatelné plastové obaly (např. spečené kusy černobílé folie
Cultilene), nerecyklovatelné papírové a papírovo-plastové obalové materiály
(zejména části etiket na výrobky)
20 03 01

O

Směsný komunální odpad

cca 30% (9,720 t/rok)

Zbytky jídel, obaly od potravin (konzervy, víčka), plechovky od nápojů, skleněné,
plastové nebo papírové obaly od potravin a čistících a hygienických přípravků,
rozbité skleničky, vázy, porcelán, pera, tužky, fixy včetně vyřazených náplní,
razítka, vlhké papírové ubrousky, květiny, odpad z úklidů a smetky z podlah,
mechanicky poškozená pracovní obuv drobné hadry neznečištěné
nebezpečnými látkami apod.
20 01 01

O

Papír

cca 25% (8,100 t/rok)

Použité papírové utěrky, ubrousky, voskovaný papír a jiný nerecyklovatelný
papírový odpad
20 03 07

O

Objemný odpad

cca 8% (2,592 t/rok)

Vyřazený nábytek, koberce, linoleum apod.
20 01 11

O

Textilní materiály

cca 1% (0,324t/rok)

Mechanicky poškozené rukavice a jednorázové obleky, pracovní oděvy, které
nejsou znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 03

O

Dřevěné obaly

cca 1% (0,324t/rok)

Poškozené části dřevěných palet a jiných dřevěných obalů
Směs uvedených odpadů firma FCC Český republika s.r.o. převezme na vlastní zařízení – třídící linka a
překladiště odpadů v Rybitví, IZČ CZE00636, s následným využitím jako alternativní palivo

2. skupina
Zařazení a evidence směsi odpadů:
Název směsi odpadů: Odpady blíže neurčené (z výroby skla a
skleněných výrobků)
10 11 99

O

Odpady blíže neurčené (z výroby skla a
skleněných výrobků)

10 11 99
Kategorie „O“
100% (cca 37,2 t/rok)
cca 60% (22,32 t/rok)

Nárazově vznikající odpady související s údržbou zařízení v závodě na výrobu
minerální vaty – např. části plastových hadic s navinutým drátem z odprášení
řezacích stanic, netkaná textilie (kašír), odřezky pryžových hadic z údržby linek,
poškozené části požárních hadic, poškozené dopravníkové pásy, dřevotřískové
destičky s vytvrzenými zbytky lepidel a minerální vaty z trhací zkoušky
12 01 13

O

Odpady ze svařování

cca 30% (11,16 t/rok)

Struska z navařování rozvlákňovacích kotoučů, použité elektrody, oklep z filtrů
svařovacích boxů
12 01 02

O

Úlet železných kovů

Cca 0,5% (0,186 t/rok)

Oklep z filtrů brusek
12 01 21

O

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

Cca 9,5% (3,534 t/rok)

Upotřebené brusné pásy a brusné a rozbrušovací kotouče
Směs uvedených odpadů firma FCC Český republika s.r.o. převezme na vlastní zařízení – skládku odpadů
Lodín, IZČ CZH00447

Sandra Drenková
obchodní zástupce
FCC Česká republika, s.r.o.
provozovna Lodín
503 15 Nechanice
tel. 607 008 331,e-mail: sandra.drenkova@fcc-group.cz

