CENÍK PŘÍJMU OSTATNÍCH ODPADŮ
platný od 1.9.2022 do vydání nového ceníku

provozovna Ropice
Kontaktní adresa:

Ropice 20
739 61 Ropice u Českého Těšína
okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Provozní doba:

Letní období: 1.4. - 31.10.
pondělí - pátek od 6:00 do 17:00
Zimní období: 1.11. - 31.3.
pondělí - pátek od 6:00 do 16:00
státní svátky: zavřeno

GPS:

49.7156317N, 18.6199625E

Kontakty:
Jméno
Markéta Domaníková
Marcela Gerlichová
Ing. Monika Honová

Expedice:
Obchod:

Mobil
+420 605 201 194
+420 605 201 195
+420 731 643 379

ropice.recycling@smolo.cz

Kategorie

Cena bez DPH Cena s DPH 21%

E-mail

monika.honova@smolo.cz

Specifikace přijímaného ostatního odpadu:
Katalogové
číslo

Název

17 01 01 Beton

odpad bez příměsi zeminy, cihel, asfaltu, umělých hmot a dřeva

O

150 Kč/t

181,50 Kč/t

70 Kč/t

84,70 Kč/t

450 Kč/t

544,50 Kč/t

450 Kč/t

544,50 Kč/t

O

450 Kč/t

544,50 Kč/t

O

350 Kč/t

423,50 Kč/t

O

280 Kč/t

338,80 Kč/t

příplatek
betonové panely, železobetony a betony s kusovitostí nad 1 m
17 01 02 Cihly

odpad bez příměsi zeminy, asfaltu, betonu, umělých hmot a dřeva

O

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

odpad bez příměsi zeminy, asfaltu, betonu, umělých hmot a dřeva
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

O

odpad bez příměsi zeminy, asfaltu, umělých hmot a dřeva
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

odpad bez příměsi zeminy, betonu, cihel, umělých hmot a dřeva
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

odpad bez příměsi asfaltu, betonu, cihel, umělých hmot a dřeva

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
Základní podmínky pro příjem odpadů do zařízení:
Do zařízení mohou být přijímány odpady pouze po předložení písemné informace o předávaném odpadů (PIPO) v případě jednorázové nebo první z řady dodávek.
V případě, že vlastnosti dodaného odpadu nebudou odpovídat písemné informaci o předávaném odpadu (PIPO), rozhodne o zařazení odpadu dle katalogu odpadů
poskytovatel, který zároveň stanoví cenu odpadu dle základního ceníku, případně je poskytovatel oprávněn takový odpad odmítnout příjmout k převzetí na zařízení.
Objednatel je povinen při pohybu v prostorách zařízení dodržovat provozní řád zařízení a dbát všech pokynů zaměstnanců zařízení. Při příjezdu do zařízení je dále
povinnen předložit písemnou informaci o předávaném odpadu, vyčkat pokynu zaměstnanců zařízení, provést zvážení vozidla včetně odpadu, složit odpad na místo, které
určí zaměstnanec zařízení a provést zvážení vyloženého vozidla.
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