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DOPRAVNÍ STAVBY – OBALOVNA – BETONÁRNA 
RECYKLACE ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 
STAVEBNINY – KAMENIVO A PÍSKY 

 
 
 
 
 

                  CENÍK ULOŽENÍ STAVEBNÍHO ODPADU  
 

Smluvní ceny od  1. 2. 2023 

 
Druhy příjmaných odpadů: 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170 301 
                                            170101  Beton 

                                                           170107  Oddělené frakce betonu 
 
Uložení asfaltových ker   – vel.max. 40x40cm s malým znečištěním*              385,-Kč/t bez DPH 
Uložení asfaltových ker   – vel.nad 40x40cm s malým znečištěním*                   495,-Kč/t bez DPH 
 
Uložení  betonu – vel.max. 40x40cm s malým znečištěním*                    495,-Kč/t bez DPH 
Uložení  betonu – vel.nad 40x40cm s malým znečištěním*                    715,-Kč/t bez DPH 
 
Uložení železobetonu s armaturou                                                  935,-Kč/t bez DPH 
 
Odpad  obtížně recyklovatelný*                                                        1155,-Kč/t bez DPH 
 
Zpracování dokumentu Základní popis odpadu (ZPO) a průvodka odpadu     55,-Kč/ks bez DPH 
 
*Specifikace znečištění stavebního odpadu: 
-bez znečištění – pouze asfaltová směs nebo pouze beton 
-s malým znečištěním  je odpad s velmi malým obsahem znečišťující látky  do 5%, ( v 1000 kg dovezeného odpadu   
  může být maximálně do 50 kg znečišťující látky kterou lze dočistit nebo roztřídit) 
- železobeton s armaturou je v ceníku uveden bez rozlišení velikosti 
-obtížně recyklovatelný odpad je s velkým obsahem znečišťující látky nebo s obsahem více  druhů znečišťujících 
  látek  
Velikost dováženého odpadu do 40x40 cm je uznána v případě že v dodávce není žádný kus větší velikosti. 
 
Lokalita skládky Boskovice ulice Rovná 2146 
Dodavatel odpadu zašle před započetím dodávek podle zákona 541/2020 Sb.  Základní popis odpadu 
Množstevní slevy dle dohody. 
 
Další práce je možno objednat dle ceníků DEAS, spol. s r.o. Boskovice. 
 
Těšíme se na spolupráci. 
 
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.                                             
 
                                                                                                                      
 


