KAMENOLOM OMICE - CENÍK 2019
HUTIRA - OMICE, s.r.o.
č.ev. 75, 664 41 OMICE
IČO: 255 97 345

Obchodní zastoupení: Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky u Brna
Tel.: 543 255 803, Ivo Hutira: 602 706 988
Provozovna: Kamenolom Omice – tel.: 546 411 639, 546 411 141
e-mail: hutira@hutira-omice.cz
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37051
Podnikání v oblasti nakládání s odpady – výkup, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů
Rozhodnutí KÚ JMK č.j. 67722/2014 ze dne 11.11.2014
Rozhodnutí KÚ JMK č.j. 62138/2014 ze dne 10.10.2014

KAMENOLOM OMICE – CENÍK 2019
CENY ZA ODBĚR A PŘEVZETÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ A
PRODEJ RECYKLÁTŮ
Ceník je platný od 07.01.2019
Číslo odpadu

Cena v Kč/1 tuna

D r u h

bez DPH

17 05 04
17 05 06

beton bez ocel. výztuže, prostý ostatních druhů odpadů
(velikosti max. 600x600 mm)
ŽB prefabrikáty lehce vyztužené (velikost max. 600x600 mm)
ŽB prefabrikáty silně vyztužené (velikost max. 600x600 mm)
ŽB prvky z předpjatých betonů (profily, sloupy) nad 1 m3
zemina, odkopávky tř. 1-2
hlušina, odkopávky tř. 3-5(6), mimo tř. 1-2

*17 03 02

asfalt bez dehtu (materiál z demolice vozovek)

17 01 01

138,196,260,340,144,120,219,-

**17 01 02
cihly (cihelná suť)
159,**17 01 03
střešní taška, keramika, kamenina bez příměsí ostat. odpadů
169,**17 01 07
směsný staveb. odpad (beton, cihla, tašky, kamenina)
169,* odpad bude přijat pouze na základě potvrzené objednávky nebo smluvního ujednání
** odpad v současné době nepřijímáme. Jakékoliv změny budou včas vyvěšeny na expedici kamenolomu
Omice.
Do zařízení bude přijat pouze nekontaminovaný odpad splňující požadavky zák.č. 185/2001 Sb.,
a vyhl.č.294/2005 Sb., ve znění pozdějších úprav.
Ceny stavebních odpadů s příměsí dřeva, železa, plastů a skla :
- do 5 % příměsi dřeva, železa, plastů a skla
- do 10 % příměsi dřeva, železa, plastů a skla

- cenové navýšení
- cenové navýšení

60 %
100 %

Odpady s příměsí dřeva, železa, plastů a skla větší než 10 % nebudou do zařízení přijaty.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH .
Upozornění !
Bez řádně vyplněného Dokladu o původu odpadu - originál + kopie (původce materiálu – razítko, IČO, podpis
odpovědného pracovníka, místo původu, kód odpadu; dopravce – IČO, SPZ, jméno řidiče vč. jeho podpisu, datum
ukládky)
a
potvrzení
Dokladu
o
převzetí
odpadu
zaměstnancem
skládky,
(o
skladbě
a kritériích odpadu) nebude umožněno uložení.
Za řádné vyplnění dokladu plně odpovídá původce odpadu !
Při smluvním výkupu a odběrech pro rok 2019 budou za dodržení podmínek smluvního ujednání poskytnuty množstevní
slevy. Výše slevy bude závislá na dohodě a ujednáních, zakotvených v řádně uzavřené smlouvě, případně řádně
potvrzené objednávce.
Při hotovostních platbách, vyžadovaných při mimosmluvním odběru, může být poskytnuta sleva v závislosti na množství
a na výsledku kontroly přijímaného odpadu.
Ceny mohou být v průběhu roku aktualizovány.

Spolu s výkupem nabízíme prodej recyklovaného materiálu a vytříděné zeminy.

CENY ZA PRODEJ RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU A VYTŘÍDĚNÉ ZEMINY
Název

Frakce

**recyklát směsný (cihla, beton)

Cena

- frakce
- frakce

0 - 70 (90)
32 - 90

9,- Kč/tunu + DPH
29,- Kč/tunu + DPH

recyklát betonů

- frakce
- frakce
- frakce

0 - 32
32 - 70 (90)
0 - 90 (70)

39,- Kč/tunu + DPH
80,- Kč/tunu + DPH
49,- Kč/tunu + DPH

recyklát živičných krytů vozovek

- frakce
- frakce
- frakce

0 - 32
32 - 90
0 - 70 (90)

34,- Kč/tunu + DPH
64,- Kč/tunu + DPH
39,- Kč/tunu + DPH

vytříděná zemina na úpravu ploch
- frakce
0 - 16
49,- Kč/tunu + DPH
a zatravnění
- frakce
0 - 32
39,- Kč/tunu + DPH
** je předmětem dodávek na základě potvrzené objednávky nebo smluvního ujednání
Příjem odpadů a prodej :

v období

v období

leden, únor, březen a listopad, prosinec 2019
po – pá . . . . . od 0700 hod do 1500 hod
sobota pouze při smluvním odběru
duben – říjen 2019
po – pá . . . . . od 0600 hod do 1800 hod
sobota . . . . . od 0600 hod do 1500 hod

Dále bude upřesněna ve smluvních ujednáních.

V Omicích, 07.01.2019

Ivo H u t i r a
obchodně technický manažer
mobil : 602 706 988

