Informace o jednorázovém zapůjčení velkoobjemových
kontejnerů na odpady
Platnost od 1. 1. 2019
Poplatek činí:
1) NÁJEM KONTEJNERU :

AVIA

LIAZ

------------------------------------- max.nosnost 3 t
4–7t
velký 9 m3
až 25 m3

jednorázové zapůjčení:
1 den (každý kalendářní den) - otevřený + zavřený kontejner ……………. 50,- Kč
24 hod
2) DOPRAVA :
počet všech km x
21,- Kč

100,- Kč
27,50 Kč

3) MANIPULACE : nakládka + vykládka kontejneru včetně případných provozních prostojů
1/4 hod (15 minut) x (cca x 2)
80,- Kč
105,- Kč
K výše uvedeným cenám se připočítává : - občané 15 % DPH u odpadů č. 20 .. .. Komunální odpady a
u ostatních druhů odpadů včetně ostatní dopravy 21% DPH
- podnikatelé 21 % DPH
4) ULOŽENÍ ODPADU :
Ceník za uložení odpadu na skládce EKOSO v Trh. Štěpánově pro rok 2019 ( celkem s DPH )
PŮVODCE
ODPADU
OBCE a občané
podnikatelské a
druh odpadu
individuálně
práv. subjekty
(% DPH)
(21% DPH)
biologicky rozložitelný odpad tráva, listí, větve do průměru 50 mm
zemina nebo kameny
- použitelné jako technologický materiál
stavební, demoliční a další odpady ( bez objemných částí, čisté )
- použitelné jako technologický materiál
stavební a demoliční odpady
- nepoužitelné jako technologický materiál
stavební odpady s obsahem azbestu
ostatní (O) - které nelze hodnotit na zákl. vyluhovatelnosti
- s hodnotami vyluhovatelnosti do limitní třídy IIa
pneumatiky
- malé ( osobní automobily )
- velké ( nákladní automobily, traktory )
* nad limit skládky

Kč / jedna tuna

Kč / jedna tuna

219,- (15%)
300,- (21%)
650,- *(21%)
445,- (21%)
945,- *(21%)

363,300,650,- *
599,1 099,-*

945,- (21%)
1.022,- (21%)
1 190,- (15%)
1 226,- (21%)

1.099,1.559,1.559,1.559,-

1.742,- (21%)
2.408,- (21%)

1.742,2.408,-

Informace :
- ohledně dopravy kontejnerů AVIA podá na TS Vlašim s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim
p. Balík, tel.+ fax 317 842 540, 317 842 277, 736 610 691
- ohledně dopravy kontejnerů LIAZ podá na TS Vlašim s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim,
p. Míka, tel. + fax 317 842 540, 317 842 277, 736 610 689
- ohledně skládkování - EKOSO Trhový Štěpánov, tel. 317 851 725, 317 851 654

