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cENlK platný od 01. 01 . 2022
odpady povolené k rekuItivaci
Dodavatel smí dodávat a provozovatel přijímat výhradně odpady uvedené v
provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r'o. a to na základě doloŽení, Že obsahy
škodlivin v sušině vyuŽívaných odpadů nepřekročínejvýše přípustnéhodnoty
anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a ve
zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickýmitesty v souladu se
zvláštními právními předpisy, jsou splněny poŽadavky stanovené v příloze č. 10,
tabulce č. 10.2, sloupec ll. vyhlášky č,.29412005 sb., o ukládání odpadů na skládky a
jejich vyuŽívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady (dále jen vyhl. č.29412005 sb.) ve znění vyhl. č. 6112010 Sb. a
vyh1.38712016 Sb.

Původci a oprávněné osoby, které hodIají ukládat své odpady na zařizení KRAUN
s.r.o. musí dodávat jen odpad uvedený V provozním řádu zařízení a zároveň jejich
odpad musí splňovat kvalitativní parametry podle platné legislativy.
Novy zákon o odpadech umoŽňuje zaíízením,jako je to naše, vyuŽít přechodného
období do 31 ' 12. 2023, kdy je moŽné provozovat zařízení jako podle bývalých
předpisů, tj. dokládání kvality odpadů podle vyhI. č. 29412005 Sb., příloha č' 10 k
vyhl. č. 294na05 Sb., Tab. č. 10"í Nejqýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině
odpadů a Tab' 10.2, sloupec ll popř. l, nebo Tab. 10.4, sloupec ll popř. l, Požadavky
na rnýsledky ekotoxikologických testŮ' Pro sedimený se pouŽívá Tab. č' 10.3
PoŽadavky na obsah škodlivin v sedimentech vyuŽívaných na povrchu terénu.
Po skončenípřechodného období budou přijímanéodpady posuzovány pouze podle
vyhlášky ě. 27312021 sb., příloha č. 5 k vyhl. č. 27312021 Sb., Tab. 5.1 Nejuýše
přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, sloupec ll popř. l, Tab. 5.2 Nejuýše
přípustnékoncentrace škodlivin ve výluhu odpadu a Tab' 5.3 Limitní hodnoty
ekotoxikologických testů, sloupec ll popř. l. Sedimenty se hodnotí podle Tab. 5.4
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a Tab. 5'3 Limitní
hodnoty ekotoxikologických testů, sloupec ll popř. l.
Pokud někteý původce nebo oprávněná osoba provede hodnocení odpadu podle
vyhlášky č,.27312021 sb., hodnocení můŽe biýt akceptováno.
Hodnocení odpadu z části podle whl. č' 29412005 Sb. a z části podle vyhl. č.
27312021 Sb. není akceptovatelné.
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V dodanÝch odpadech nesmí bÝt přítomnv nebezpečnénapř.:
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olejové filtry
asfalt
zářivky a výbojky včetně rozbitých
baterie a akumulátory

obaly (plastové, plechové či jiné) od olejů, chem|ckých a

jiných přípravků a výrobků
textilní odpady znečištěnéi neznečištěné
uhynulá zvířata i jejich části
jakékoliv kapalné odpady
odpady ze zdravotnických zařízení
čistírenskékaly

Dále v dodanÝch odpadech nesmí bÝt přítomnv:
tuhé komunální odpady
r druhotné suroviny (papír, Železo, barevné kovy, sklo, plasty

l

r

I

apod.

)

nadměrné množstvídřeva, minerálních a jiných izolací
odpady ze zeleně apod'

V případě přimíšenívÝše uvedenÝch odpadů k materiálu pro
rekultivaci nebude tento převzat. nebo bude vrácen dodavateli na
ieho nákladv!
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Seznam povolenÝqh Tnateriálů k ukládání

Kód

Katalogové

Název materiálu

čÍsIo
odpadu

306
408
409

0í 03 06

neuvedené ood č. 0í 04 a7 a 01 o4 11
odpad zřezáni a broušení kamene neuvedený
413
ood č. 0{ 04 07
441 Zemina z čištěnÍa praní řepv
124 Pískv z fluidních loží
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod
906
č. {00905
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č.

01 04 12

ostatní hlušina neuvedená pod č. 01 03 04 a 01 03 05
odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č' 01 04 07
odpadní písek a iíl
Hlušina a dalšíodpady zpranÍa čištěnínerostů
412

908

{10

í 00907

ostatní vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdornémateriály

z metalurqickÝch procesů neuvedené pod č. 16

fi

a1

ostatní vyzdívky a žáruvzdornémateriály
z metalurqických procesů neuvedené pod ě' í6 íí03
Vyzdívky a Žáruvzdorné materiály z procesů
{06
nemetalurqických neuvedené pod č. í6 11 05
101
BETON
102 CIHLY
{03 TASKY A KERAMICKE YYROBKY
144

107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod é.17 0í 06
504 zEMlNA A KAMENI neuvedené pod č. {7 05 03
502 Vvtěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
508 TratbvÝ štěrkooísek neuvedený pod ě. 17 05 07

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené
pod č. 17 08 01
1í9 odpadní pískv z fluidních loží
Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené
342 pod
ě. í9 í3 0í
501 ZEMINA A KAMENY
112 odpadní sklo neuvedené pod é,.1af11
{04
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Provozovatel si však VYHRAZUJE PRAVo, pokud dojde k dalšímu

Ceník

navyšování cen za služby energií, PHM a dalšíchprovozních nákladů,
že v průběhu roku 2022 můžeGeny navýšit aŽo 10,_Kč/1 t
u iednotlivrých materiálů.
Za uloŽení povolených inertních materiálů uvedených
v tabulce na str. 3 je cena jednotná

Výjimku tvoří uloženípovolených ineftních materiálů
vedených pod ěísly
kódů 504 a 501 ti. ZEMINA a KAMENY
Při ukládání
betonových odpadů pod kódem 101 rozměrově
většíchjak 30x30x30 cm
ie cena za tento ukládaný materiál účtována

133,-Kč,I1 t

53,-Kč/1 t
163,-Kč/1 t

Uvedené ceny jsou bez 21% příslušnéhoDPH.
Doplňujícíinformace naleznete na našich stránkách www.skladkakraun'cz, kde
proklikem na CENíK na|eznete přesný postup, jakým způsobem nám předkládat
podklady pro povolení ukládky.

V naléhauých případech Vám poskýne informace:
Mgr. Libuše Šáctrová tel. é,.777 769 739 _ pověřený zástupce jednatele společnosti

Kontakt na obchodní oddělení ukládání inertních materiálů:
expedice:
vedoucí skládky:
účtárna:

602 434 644
602 434 643
725 360 940

vedeníspoleěnosti: 416782228
Provozovna:
Nučniěky u Terezína
areál štěrkopískovny GLAREA
okres Litoměřice
lČ :

Sídlo společnosti a fakturačníadresa:
KRAUN spol. s r.o.
Mostecká 223lí
41201Litoměřice
64050947, Dléicz6405o947

Provozní doba:

Pondělí - čtvrtek 6.30_16.30 hod'
Pátek
6.30-15.00 hod.
V Litoměřicích dne í.ledna 2022
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