
Vytříděná směs frakcí betonu, cihel, tašek, keramiky neobsahující složky jiných 3 m3 3 300 Kč 3 993 Kč
druhů odpadů. Obsahující pouze frakce o rozměru do 50 cm. 4 m3 4 300 Kč 5 203 Kč

5 m3 5 200 Kč 6 292 Kč
Směs frakcí betonu, cihel, tašek, keramiky znečištěné jiným 3 m3 5 400 Kč 6 534 Kč
druhem odpadů (např. papír, dřevo , lepenka, plast, zemina). 4 m3 7 100 Kč 8 591 Kč
S obsahem částí kde je jakýkoli rozměr nad 50 cm. 5 m3 8 700 Kč 10 527 Kč

Objemné izolační materiály, zateplovací materiál, izolační vaty. 5 m3 2 700 Kč 3 267 Kč
Bez příměsí jiných druhů odpadu, zejména sutí, sádrokartonu, zeminy apod. 7 m3 3 700 Kč 4 477 Kč
V případě, že uvedené odpady obsahují stavební polystyren, bude 10 m3 4 900 Kč 5 929 Kč
doúčtována částka 19000kč/tuna dle skutečné hmotnosti odpadu. 20 m3 7 500 Kč 9 075 Kč

 Izolační materiály,bitumenové lepenky, asfaltové střešní pásy 3 m3
Jedná se převážně o odpad z provádění staveb. 5 m3
NEOBSAHUJE: EPS, polystyren – tento se bere pouze vytříděný! 7 m3
BEZ PŘÍMĚSÍ:  sypkých materiálů, cihel, betonu, keramiky,  stavebních sutí. 10 m3
Sádrokarton, zbytky z rekonstrukcí a stavby sádrokartonových konstrukcí. 3 m3 4 900 Kč 5 929 Kč
Včetně konstrukčních profilů a izolací. 4 m3 6 500 Kč 7 865 Kč
NEOBSAHUJE: EPS, polystyren – tento se bere pouze vytříděný! 5 m3 8 100 Kč 9 801 Kč
BEZ PŘÍMĚSÍ:  sypkých materiálů, cihel, betonu, keramiky, stavebních sutí. 7 m3 9 900 Kč 11 979 Kč

170904 – Směsný stavební a demoliční odpad převážně z oprav a rekonstrukcí 3 m3 4 100 Kč 4 961 Kč
staveb. Plasty, dřevo, kartony, zbytky stavebního řeziva, nepoužitelné obaly, 5 m3 5 700 Kč 6 897 Kč
 zbytky nábytku, podlahové krytiny,  odpady ze staveb. 7 m3 8 000 Kč 9 680 Kč
NEOBSAHUJE: EPS, polystyren – tento se bere pouze vytříděný! 10 m3 9 900 Kč 11 979 Kč
Pokud odpad bude znečištěn příměsí suti, keramiky, betonu, zeminy, sádrokartonu
 bude zákazníkovi naúčtován poplatek za dotřídění odpadu dle znečištění a velikosti 1700 Kč/m3
přistaveného kontejneru.
200307 - Odpad převážně od občanů vzniklý při nevýrobní činnosti 3 m3 3 500 Kč 4 235 Kč
vzniklý úklidem či vyklízením bytů, domů nebo jiných prostor. 5 m3 4 700 Kč 5 687 Kč
Příkladně nábytek, sklo, textil, plasty, obaly, koberce, lina apod. 7 m3 5 900 Kč 7 139 Kč
NEOBSAHUJE: pneumatiky, izolační vaty, polystyren, elektroodpad, sutě. 10 m3 6 900 Kč 8 349 Kč

20 m3 12 800 Kč 15 488 Kč

den 90 Kč 109 Kč
den 120 Kč 145 Kč
den 150 Kč 182 Kč
den 210 Kč 254 Kč
den 300 Kč 363 Kč
den 400 Kč 484 KčKontejner 20 m3

Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, jehož kvalita či množství nebyly předem sjednány nebo odpadu, jehož skutečný stav neodpovídá 
předem deklarovanému stavu. Pokud dojde k rozdílu mezi deklarovanou kvalitou (uvedenou v základním popisu či v objednávce nebo smlouvě) a 
skutečnou kvalitou odpadu (fyzikálně chemické vlastnosti), bude odpad přeřazen do kódu odpadu, kterému skutečně odpovídá. Cena bude navýšena 
dle skutečných nákladů.

 je námi prováděná likvidace odpadu. Kontejner 4 m3
Cena je za každý započatý kalendářní den. Kontejner 5 m3

Kontejner 7 m3
Kontejner 10 m3

doprava a poplatek za kontejner
viz ceník dopravy a poplatků

Oznamujeme, že stavební polystyrén byl zařazen jako nebezpečný odpad (NO).

Tento expandovaný a extrudovaný polystyrén obsahuje HBCDD - zpomalovač hoření. Pokud stavební polystyrén obsahuje více než 1000 mg/l  látky 
HBCCD, je třeba s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem. Pokud chce původce polystyrén likvidovat jako ne nebezpečný (O), musí doložit 
laboratorní rozbor prokazující podlimitní koncentraci HBCCD.

V případě, že se ve výše uvedených odpadech nalezne stavební polystyren, bude původci odpadu doúčtována částka za likvidaci v částce 
19000kč/tuna k výše uvedeným cenám!

 Pronájem kontejneru pod dobu nakládky, pokud Kontejner 3 m3

Odvážený odpad Objem Cena bez DPH Cena s DPH

tento druh odpadu bude kalkulován
dle skutečných nákladů – 3190 Kč/tn


	nový

