Marius Pedersen a. s.
CENÍK - Centrum komplexního nakládání s odpady KŘOVICE
Provozní doba skládky: 7.00 - 15.30 hodin
S platností od 1. ledna 2022 se ceny za uložení odpadu na CKNO v Křovicích stanovují takto:
Odpady kategorie ostatní
druh odpadu
odpady kategorie ostatní (včetně TKO, mimo níže uvedených odpadů)

základní cena

sazba

cena za 1 tunu*

poplatku*

1 250,00

900,00

základní cena

sazba

cena za 1 tunu*

poplatku*

přehled odpadů je uveden v provozním řádu
Objemné a lehké odpady
katalogové
číslo

druh odpadu

15 01 06

Směsné obaly (pouze nevyužitelné)

1 310,00

900,00

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 (stavební
polystyren - nutno doložit vyloučení obsahu HBCDD)

1 510,00

900,00

základní cena

sazba

cena za 1 tunu*

poplatku*

Odpady pro technické zabazpečení skládky - inertní odpady, zeminy**
katalogové
číslo

druh odpadu

17 01 01

beton (max.rozměr 30 cm)

530,00

0,00

17 01 01

beton - hrubá frakce***

820,00

0,00

17 01 02

cihly (jednotlivé kusy nebo části)

530,00

0,00

17 01 02

cihly - hrubá frakce***

820,00

0,00

17 01 03

tašky a keramické výrobky

530,00

0,00

17 01 03

tašky a keramické výrobky - hrubá frakce***

820,00

0,00

530,00

0,00

820,00

0,00

240,00

0,00

základní cena
za 1 tunu*****

sazba poplatku*
(Kč/t)

460,00

0,00

17 01 07
17 01 07
17 05 04

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 170106 (max.rozměr 30 cm)
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
neuvedené pod čísl. 170106 - hrubá frakce***
zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 (max.rozměr 30 cm)

přehled odpadů je uveden v provozním řádu

Odpady kategorie ostatní vhodné pro kompostování****
druh odpadu
přehled odpadů vhodných pro kompostování je uveden v provozním řádu
kompostárny
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Odpady s obsahem azbestu******
Kat.číslo

Název druhu odpadu

17 06 01

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest

základní cena* sazba poplatku*
(Kč/t)
(Kč/t)
1 850,00

500,00

Upozornění: jedná se o nebezpečné odpady, jejichž nebezpečnou látkou je pouze azbest! Znečištění jinými nebezpečnými
látkami je nepřípustné.

Pravidla pro příjem odpadů s obsahem azbestu:
Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů
nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno
k jejich sběru nebo odstranění (§ 42 odst. 3 vyhl. 273/2021 Sb.).
Odpady azbestu mohou být uloženy na skládku, pouze pokud jsou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v
utěsněných nádobách či kontejnerech (§ 13 odst. 4 a) vyhl. 273/2021 Sb.).

Dodavatel je povinen prokázat a doložit vlastnosti odpadů způsobem podle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady.
Poznámka:

* poplatek za ukládání odpadu na skládku dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění;
základní cena zahrnuje sazbu rekultivační rezervy dle § 42 Zákona od odpadech č. 541/2020 Sb.
** znečištění cizorodými příměsmi nesmí být větší než 10% (sklo, plasty, kov, dřevo, jiné odpady apod.); kusy
betonu pouze bez armatury o délce hrany do 30 cm;
Marius Pedersen a. s. si vyhrazuje právo stanovit pro tyto druhy odpadů odlišnou cenu s ohledem na
kvalitu odpadů;
*** hrubá frakce - rozměr nad 30 cm, pouze bez armatury;
**** podmínkou pro příjem odpadů pro kompostárnu je jejich hygienická nezávadnost;
na základě konkrétních vlastností odpadu, množství a provozních podmínek kompostárny je možné sjednat
*****
ceny odchylně;
odpad s obsahem azbestu musí být „zabalen“ (např. do pytlů, vaků big-bag, sudů, strečové folie apod.) tak,
******
aby bylo zamezeno úniku azbestových vláken.

Kontakt pro obchodní záležitosti:

Marius Pedersen a.s., provozovna Náchod, tel.: 493 646 750

Ostatní služby:

● přistavení velkoobjemových kontejnerů
● odvoz odpadů vozidlem vybaveným pro přepravu nebezpečných odpadů
● pořízení přepravní evidence, včetně dodávky předepsaných formulářů

Marius Pedersen a.s.

……………………
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