
ffinnuN
spol. s r, o.

Zapsanáv obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C' vložka 9831.
ul. Mostecká 223ll, 4l2 0t Litoměřice' provozovna Nuěničky u Terezína, okr. Litoměřice

IC: 640509 47, DICz C7,640509 47
(areál štěrkopískovny GLAREA - Nučničlry)

CE|{IK platný od 01. 01. 202I
odpady povolené k rekultivacÍ

Dodavatel smí dodávat a provozovatel přijímat výhradně odpady uvedené v provozním
řádu společnosti KRAL]NÍ spol. s r.o. a Úo na základě doložení, že obsahy škodlivin v
sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganiclcých a
organiclcých škodlivin uvedené v příIoze č. 10' tabulce č. 10.1 a ve zkoušlaích akutní
toxicity' prováděných ekoÚoxikologiclcými testy v souladu se zvláštními právními
předpisy' jsou splněny požadavky sÚanovené v příIoze č. 10, tabulce č. 10.2' sloupec II.
vyhláštry č.294naa5 Šb., o ukládání odpadů na skládtry a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb.o o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen
vyhl. č. 29412005 Sb.) ve zněnívyhl. č. 6112010 Sb. a vyhl.387/2016 sb.

V dodaných odpadech nesmí bÝt přítomnv nebezpečné odpady iako:
l olejové filtry
I asfalt
I záÍivky a ýbojky včetně rozbiých
I baterie a akumulátory
l obaly (plastové, plechové či jiné) od olejů, chemických a jiných

přípravků a qfrobků
l textilní odpady znečištěné i neznečištěné
r uhynulántiŤata i jejich části
r jakékoliv kapalné odpady
r odpady ze zdravotnickych zaŤizeru
l čistírenské kaly

Dále v dodanÝch odnadech nesmí bÝt přítomny:
r fuhé komunální odpady
r druhobré suroviny (papír, že|ezo, barevné ko'y, sklo, plasty

apod.)
l nadměrné množství dřeva, minerálních a jinýchizolaci
r odpady ze zeleně apod.

V případě přimíšení rnýše uvedenÝch odpadů k materiálu pro rekultivaci
nebude tento nřevzat. nebo bude vrácen dodavateli na ieho nákladv!
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Ctulo
kódu Popis materiálu Katalogové

číslo

306 ostatní hlušina neuvedená pod č.01 03 04 a 01 03 05 01 03 06
408 odnadní štěrk a kamenivo neuvedené ood č. 01 04 07 01 04 08
409 odpadní písek a iil 01 04 09

412
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené
pod č.01 04 07 a 01 04 11

01 04 12

413
odpad ztezání a broušení kamene neuvedený
nod č.01 04 07

01 04 13

401 Zemina z čištění a praní řepv 02 04 01
124 Píslrv z Íluidních loží l0 01 24

90ó
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod č.
100905

10 09 06

908
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č.
100907

r0 09 08

r10 ostatní vyzdívlry na bázi uhlíku a Žáruvzdorné materiály
z metalurciclcých orocesů neuvedené ood č. 16 11 01

t6 lt 02

144 Ostatní vyzdívlry a žáravzdorné materiály z metalurgiclcých
procesů neuvedené nod č. 16 11 03

ró 11 04

106
Vyzdívky a žáravzdornó materiály z procesů
nemetalurgiclďch neuvedené pod č. 16 11 05

1ó 11 06

101 BETON u0101
rc2 CIHLY fi oíaz
103 TASKY A KERAMICKE \rrřRoBKY t7 01 03
107 Směsi nebo oddělené frnkce betonu, cihel, tašek a keramiclých výrobků

neuvedené pod č. 17 01 06
t7 01 07

504 ZEMINA A KAMENI neuvedené nod č. 17 05 03 17 05 04
soz Vvtěžená hlušina neuvedená nod č,.17 05 05 17 05 0ó
508 Trat'orrý štěrkopísek neuvedenÝ pod č. t7 0s 07 u0508
104 Stavební materiálv na br[zi sádrv neuvedené nod ó,.17 08 01 17 08 02
r19 odoadní níslrv z Íluidních loží 19 01 t9
342 Tuhé odnadv zG sanace zeminv neuvedené nod č. 19 13 01 19 13 02
501 ZEMINA A KAMEFTY 20 02 a2
112 odoadní sklo neuvedené ood č. 101111 10 11 t2
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Ceník pro rok 202l" se s ohledem k roku 2020 nemění.
!!!Pokud dojde k navýšení poplatků dle novelizaceZálkona o odpadechn která je t. č. ve

schvalovacím procesu' dojde v pruběhu roku 202L i k navýšení aktuálních cen za ukládání
inertních materiálů na našem uložišti!!!

Zauložení povolených inertních materirálů uvedených v tabulce na sb. 2 je
cena jednotná 133'-Kč/t

Výjimku tvoří uložení povolených inertních materiálů vedených pod čísly
kódů 504 a 501 tj. ZEMINA a KAMENY 53'-Kč/t

Při ukládání betonových odpadů rozměrově větších jak 30x30x30 cm
je cena zatento ukládaný materirál účtována 1ó3o_Kč/t

Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH, které čllnízl"Á.

Doplňující informace, které uklrídají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě
ukládaného materiálu, protokoly o odběrech vzorků a formulář Záklalíni popis odpadu, Vám v
naléhavých případech po slcytne :

Mgr. Libuše Šáchová tel. ě, 777 769 739 (pověřený zástupce jednatele společnosti).

KonÍaktv na obchodní oddělení: expedice
rúěÚárna

. vedení společnosti

t-
/ KRAIUN..,.o.

412 01 LlToMÉŘlcE
FA)(; 4í6 782 762, tel.: 416782822
lco|6.o60t 7 oic' oaesbióů7

602 434 644
727 812 586
416 782 228

ProvozoYna: Sídlo společnosti a fakturačníadresa:
Nučničlry u Terezína KRAI]N spol. s r.o.
areál štěrkopískovny GLAREA Mostecká 223l|'4120t Litoměřice
4l2 Lllitoměřice - Travčice IČ:640509 47,DlČzCZ640s0g47

Provozní doba:

-

Ponděli Ctvrtek ó.30-16.30 hod.
Pátek 6.30-L5.00 hod.

Vyhrazujeme si právo uzavfft skládku při dlouhodobě tlvajícícb nevyhovujících
klimaticlcých podmÍnkáchz důvodu bezpečnostivozidel (uvÍznutí, sesuvy skládky' střet
s míjejícÍm se vozidlem a nebezpečí vykládlry na nestabilním terénu v důsledku
podmáčení podloží apod).

upozonNĚxÍ pno Řrorčr:
Doporučujeme vám v období nepřízniých klimatických podmínek, abyste na uloŽiště
dojíŽděli nejpozději do 14.30 hodin, neboť v případě uvíznutí po 15. hodině již na uloŽišti
není sluŽba, kÍerá by vám pomohla s vyproštěním.

Podrobné informace: www.skladkakraun.cz, www.betonseruer.cz

V Litoměřicích dne 1.ledna 2021

Kruncl Lybfiffir
jednate|xpolečnosti
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