Ceník příjmu stavebních a demoličních odpadů
(s platností od 9. 5. 2016)
Katalogový název odpadu

Kód

Cena v Kč/t

101
102
103
115
104
105
106

Katalogové číslo
odpadu
17 01 01
17 01 01
17 01 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Beton do 50x50x50 cm
Beton nad 50x50x50 cm
Beton armovaný
Beton betonové sloupy
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuved. pod číslem 170106
Asfaltové směsi neuved. pod číslem 170301,
živičné kry
Asfaltové směsi neuved. pod číslem 170301,
živičné kry s příměsí zeminy
Zemina a kamení neuved. pod číslem 170503
Štěrk ze železničního svršku neuv. pod č. 170507
Izolační materiály neuv. pod čísly 170601 a 170603
Stavební materiály na bázi sádry neuv.pod 170801
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 170901, 170902 a 170903

107

17 03 02

150,-

109

17 03 02

200,-

110
111
112
113
114

17
17
17
17
17

05
05
06
08
09

04
08
04
02
04

110,150,300,1000,135,135,135,-

180,180,po dohodě
po dohodě
1 850,-

Výše uvedené ceny obsahují:
 Cenu za příjem jedné tuny stavebních a demoličních odpadů
Výše uvedené ceny neobsahují:
 21% DPH

Přijímané stavební a demoliční odpady (přejímka je prováděna v souladu s přílohou č.1, Vyhlášky č. 294/2005
Sb., bod 1.1.) musí splňovat kvalitativní znaky odpadu kategorie ostatní odpad. Dodavatelé (původci) SDO
jsou povinni předložit vyplněný základní popis odpadu při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek
odpadu. Při opakovaných dodávkách odpadu je dodavatel (původce odpadu) povinen předložit čestné prohlášení,
že se jedná o tentýž odpad.
V případě, kdy objednatel umístí do zařízení (RS Žatec) jiný, než povolený druh opadu či odpad s nežádoucí příměsí, je
v takovém případě zhotovitel oprávněn jednostranně zvýšit jednotkovou cenu za převzetí odpadu. Vedle navýšené
ceny je zhotovitel oprávněn taktéž objednateli vyúčtovat dle ceníku dopravy a služeb veškeré náklady spojené
s náhradním odstraněním odpadu, to znamená jejich nakládku, dopravu odpadů a jejich odstranění na schválené
zařízení a další činnosti spojené s náhradním odstraněním odpadu.
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Ceník prodeje recyklátů
(s platností od 9. 5. 2016)

Název recyklátu

Kód

Frakce v mm

Cena v Kč/t

Cihlové kamenivo recyklované
Cihlové kamenivo recyklované
Betonové kamenivo recyklované
Asfalto-betonové kamenivo recyklované
Frézovaný asfalt
Štěrk hlinitý
Štěrk hlinitý
Tříděné kamenivo recyklované
Tříděné kamenivo recyklované

201
219
220
221
213
215
222
223
224

0/8
8/63
0/63
0/22
netříděný
0/32
0/22
22/63
63/125

70,55,135,200,250,65,65,200,200,-

Ceník prodeje písků a štěrků
(s platností od 9. 5. 2016)

Písky a štěrky, frakce

Kód

Cena v Kč/t

ŠD 0/63
PTK 0/4 MN
Kamenivo drcené prané 0/4
Kamenivo pro malty
0/2
Předrcený štěrk
4/8
Štěrk praný
8/16
Předrcený štěrk
16/32
ŠDb 0/45
HTK 16/22

601
302
303
304
305
307
306
313
314

280,215,220,195,320,245,235,325,450,-

Výše uvedené ceny obsahují:
 Cenu za prodej a nakládku jedné tuny recyklátů, písků a štěrků
Výše uvedené ceny neobsahují:
 21% DPH
Prodávající si vyhrazuje právo změny druhů a frakcí vyrobených recyklátů a prodávaných písků a štěrků. Dále si
prodávající vyhrazuje právo po dobu, kdy budou určité materiály vyprodány, je dále neprodávat do doby další úpravy
a recyklace stavebních a demoličních odpadů či jejich doplnění.
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Ceník kontejnerové dopravy
a pronájmu kontejnerů
(s platností od 9. 5. 2016)

Ceník dopravy:
Typ vozidla

Kč/1 km

Kč/1 hod

Za dobu
použití HR
Kč/15
min*

Manipul.
s kont.
Kč/15
min*

Pronájem
kontejneru
Kč/den

DAF nosič kontejneru 7 t
25,600,150,150,+ HR (hydraulická ruka)
Pronájem kontejneru 4,5 m3
30,Pronájem kontejneru 8 m3
50,*Sazby za použití hydraulické ruky a manipulaci s kontejnerem se účtují za každou i započatou čtvrthodinu. Pronájem
kontejneru se účtuje za každý i započatý den.
Výše uvedené ceny neobsahují:
 21% DPH

Poušální cena dopravy písku, štěrku nebo recyklátu pro oblast „Žatec“:

(Žatec, Velichov, Záhoří, Libočany, Čeradice, Radíčeves, Holedeč, Holedeček, Bezděkov, Staňkovice)
Typ kontejneru
Materiál
Kontejner 4,5 - 8 m3
písek, štěrk, recyklát

Kč/ks
600,-

Výše uvedená cena dopravy obsahuje:
 Nakládku a dopravu materiálu z RS Žatec pro oblast „Žatec“
Výše uvedená cena neobsahuje:
 21% DPH

Poušální ceny dopravy a vývozu kontejneru pro oblast „Žatec“:

(Žatec, Velichov, Záhoří, Libočany, Čeradice, Radíčeves, Holedeč, Holedeček, Bezděkov, Staňkovice)
Typ kontejneru
Druh odpadu
Cena
Cena
dopravy
odstraněv Kč/ks
ní odpadu
Kontejner 4,5 m3
Beton do 50 x 50 x 50 cm
850,750,Kontejner 4,5 m3

Beton nad 50 x 50 x 50 cm

850,-

1050,-

Kontejner 4,5 m3

850,-

700,-

Kontejner 4,5 m3

Směsi betonu, cihel, tašek,
keramiky
Živičné kry

Kontejner 8 m3

Beton do 50 x 50 x 50 cm

Kontejner 4,5 m3

Kontejner 4,5 m3
Kontejner 8 m3
Kontejner 8 m3
Kontejner 8 m3
Kontejner 8 m3

Beton armovaný

Zemina a kamení

Beton nad 50 x 50 x 50 cm
Beton armovaný

Směsi betonu, cihel, tašek,
keramiky
Zemina a kamení

850,-
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1600,1900,2950,1550,-

850,-

1050,-

1900,-

850,-

750,-

1600,-

850,-

900,-

850,-

1050,-

850,-

950,-

850,850,-
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2100,-

Cena
celkem

2100,1300,-

1750,1900,2950,1800,2150,-

Výše uvedené ceny dopravy a vývozu kontejneru obsahují:
 Přistavení kontejneru, pronájem kontejneru na 1 den, odvoz kontejneru na RS Žatec z obl. „Žatec“
a odstranění odpadu
Výše uvedené ceny neobsahují:
 21% DPH

Podmínky přistavení a pronájmu kontejnerů:
V paušální ceně je započítána doprava, odstranění odpadu a pronájem kontejneru na jeden den. Pronájem kontejneru
nad jeden den účtujeme dle ceníku kontejnerové dopravy a pronájmu kontejnerů. Výše uvedené ceny jsou kalkulovány
na kontejnery o různém objemu. Kontejnery o objemu 4,5 m3 budou naplněné do roviny po horní okraj bočnic
kontejneru. Tolerujeme max. 10 cm nad horní okraj bočnic kontejneru pouze v prostřední části
kontejneru. Kontejnery o objemu 8 m3 budou naplněné v případě odvozu betonu a živice max. do
poloviny.
Po stranách a v zadní části kontejnerů nesmí v žádném případě přesahovat naložený stavební a demoliční odpad, kdy
hrozí nebezpečí jeho odlétání za jízdy. V případě přeložení kontejneru (nad 7,0 t) účtujeme příplatek
„hmotnost nad“ x cena konkrétního druhu odpadu dle ceníku příjmu stavebních a demoličních odpadů.
Stavební a demoliční odpady budou přijímány dle jednotlivých druhů pouze bez nežádoucích příměsí jako
je dřevo, sklo, plasty, textilie, pryž, kovové části, komunální odpad, větve, trávu, nebezpečné odpady a jiné
nežádoucí příměsi nevhodné k recyklaci. V případě, že objednatel naloží do kontejneru jiný, než povolený a
deklarovaný odpad, nebude odpad převzat k recyklaci. Objednatel je povinen v tomto případě uhradit cenu dopravy
dle ceníku a další náklady související s náhradním řešením odstraněním nevhodného odpadu.
Objednatel je dále povinný, v případě, že k pozemku, na kterém bude postavený kontejner, nemá vlastnické právo,
zabezpečit před přistavením kontejneru na odpad souhlas se záborem pozemku na příslušném stavebním
úřadě.
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