
Cena Kč/t bez DPH

1 200 Kč

1 600 Kč

020 104 Odpadní plasty (kromě obalů)

070 213 Plastový odpad

120 105 Plastové hobliny a třísky

150 102 Plastové obaly

160 119 Plasty

170 203 Plasty

170 604

Izolační materiály neuvedené pod čísly 170 

601 a 170 603

191 204 Plasty a kaučuk

200 Kč

700 Kč

1 200 Kč

010 306

Jiná hlušina neuvedená pod č. 010 304 a 

010 305

010 408

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod 

č. 010 407

010 409 Odpadní písek a jíl

100 101 Škvára, struska

170 101 Beton

170 102 Cihly

170 103 Tašky a keramické výrobky

170 107

Směsi nebo oddělené frakce neuvedené 

pod č. 107 106

170 504

Zemina a kamení neuvedené pod č. 170 

505

170 506 Vytěž. hlušina neuvedená pod č. 170 505

170 508

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 

číslem 170 507

2 100 Kč

200 301 Směsný komunální odpad

200 303 Uliční smetky

200 306 Odpad z čištění kanalizace

200 307 Objemný odpad

11 500 Kč

Odpad s obsahem azbestu 

Stanovení cen za ukládání odpadu na skládce Lověšice

OSTATNÍ ODPAD
mimo níže uvedené výjimky

Odpad s obsahem plastů kategorie ostatní

Odpad ze stavebnictví kategorie ostatní

• odpad pro technologické účely skládky; nesmí být s příměsí jiných druhů odpadů

• pokud jej skládka nemůže využít k technologickému zabezpečení z důvodu nadměrného množství, zrnitosti nad 300 mm; nesmí být s příměsí jiných druhů odpadů

• v ostatních případech

Komunální odpad - katalog č. 20 xx xx kategorie ostatní povolené ukládat na skládku, např.:

NEBEZPEČNÝ ODPAD

mimo níže uvedené výjimky



2 600 Kč

11 500 Kč

061 304 Odpady ze zpracování azbestu

101 309

Odpady z výroby azbestocementu 

obsahující azbest

160 111 Brzdové destičky obsahující azbest

160 212 Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

160 215

Nebezpečné složky odstraněné z 

vyřazených zařízení

161 101

Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné 

materiály z metalurgických procesů 

obsahující nebezpečné látky

161 103

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z 

metalurgických procesů obsahující 

nebezpečné látky

161 105

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z 

nemetalurgických procesů obsahující 

nebezpečné látky

170 601 Izolaní materiály s obsahem azbestu

170 605 Stavební materiál obsahující azbest

170 903

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky

1 100 Kč

7 300 Kč

11 500 Kč

010 305 Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky

170 106

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky

170 503

Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky

170 505

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné 

látky

170 507

Štěrk ze železničního svršku obsahující 

nebezpečné látky

100 Kč

Kompost

Zemina

Kůra

Směs kompostu, zeminy a kůry

BIOLOGICKY AKTIVNÍ MATERIÁL - není 

odpad

• pokud nebezpečnou složkou je pouze azbest

• v ostatních případech (odpad obsahuje mimo azbestu i jiné nebezpečné složky nebo obsahuje pouze jiné nebezpečné složky)

Odpad ze stavebnictví kategorie nebezpečný

• odpad pro technologické účely skládky - velmi omezené množství a vždy POUZE po předchozí domluvě (druh, množství); nesmí být s příměsí jiných druhů odpadů 

• pokud jej skládka nemůže využít k technologickému zabezpečení z důvodu nadměrného množství, zrnitosti nad 300 mm; nesmí být s příměstí jiných druhů odpadů

• v ostatních případech



Ceny uvedena bez DPH; v ceně jsou zahrnuty poplatky vyplývající z platné legislativy.

Platnost : 1.1.2013


