VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ULOŽENÍ
OBJEMNÉHO ODPADU A STAVEBNÍCH ODPADŮ
1) PÍSEMNÁ OBJEDNÁVKA
Je nutná písemná objednávka kontejneru – buď osobně, nebo lze také na e-mail
odpady@tsluhacovice.cz. Objednávka musí obsahovat druh odpadu, předpokládané
množství, přesné místo přistavení kontejneru,datum přistavení, případně datum odvozu
kontejneru. Je nutno uvést přesnou fakturační adresu a telefonický kontakt.
2) ZÁLOHA
Je potřeba složit zálohu na kontejner dle druhu odpadu -objemný odpad cca 3000 Kč,
stavební odpady cca 2000 Kč. Zálohu lze zaplatit buď hotově v pokladně TS, na bankovní
účet TS nebo poslední možností je po domluvě předat zálohu přímo řidiči.
3) VYPLNĚNÍ NUTNÝCH DOKUMENTŮ (pro stavební odpady)
Pokud objednáváte uložení stavebních odpadů, musí být vyplněny a podepsány dokumenty
“Čestné prohlášení“, “Základní popis odpadu“ a “Doklad o uložení odpadu“. Tyto doklady
je možno poslat předvyplněné e-mailem, potvrzené a doplněné potřebnými údaji je třeba
zaslat tyto dokumenty naskenované zpět. Další možností je vyplnit tyto doklady osobně
v TS Luhačovice.
KALKULACE CENY (bez DPH)
1. ULOŽENÍ (dle druhu odpadu)
• Beton
420 Kč/m3 (230 Kč/t)
• Cihla
390 Kč/m3 (230 Kč/t)
• Tašky
350 Kč/m3 (230 Kč/t)
• Stavební suť 610 Kč/m3 (360 Kč/t)
• Zemina
100 Kč/m3
• Dřevo
110 Kč/m3
------------------------------------------------------------------------------------------• Velkoobjemový směsný odpad 1150 Kč/t (uložení na skládku v Uh.Brodě)
------------------------------------------------------------------------------------------2. DOPRAVA – ramenový nakladač: 26 Kč/km
3. MANIPULACE S KONTEJNEREM: 100 Kč/15 min, většinou 400 Kč/1 kontejner
4. PRONÁJEM KONTERNERU 5 m3
• 35 Kč/1 den
• 750 Kč/1 měsíc
Poznámky:
 Obsah kontejneru může být různorodý, dle toho se odvíjí cena. Odpady v kontejneru musí
být přesně vytříděny (pouze beton, dřevo, tašky,…), jinak je tento odpad považován za
velkoobjemový směsný odpad a přepravuje se na Skládku odpadů do Uh.Brodu.
 Kontejner nesmí obsahovat nebezpečné odpady - např. barvy, azbest, lepenku, eternit atd.
 Kontejner s DPH může stát cca od 2000 do 7000 Kč dle naváženého množství, druhu
odpadu a vzdálenosti v km.
 Nabízíme kontejnery o objemu 5 m3.
 Uložení stavebních odpadů je na skládce v Luhačovicích (doprava v rámci Luhačovic).
Ing. Marie Kunorzová
tel: 724 651 034
e-mail: odpady@tsluhacovice.cz

