
ffirrnuN
spol. s r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vloŽka 9831,
u!. Mostecká22311, 41201 Litoměřice, provozovna Nučničky u Terezína, okr. Litoměřice

lG: 64050947, DIC: CZ:64050947
(areál štěrkopískovny GLAREA _ Nučničky)

cENlK platný od 01. 01 . 2023
odpady povolené k rekultivaci
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V dodanÝch odpadech nesmí bÝt přítomnv nebezpečné např.:
r olejové filtry
r asfalt
l zářivky a výbojky včetně rozbitých
r baterie a akumulátory': I obaly (plastové, plechové či jiné) od olejů, chemických a

jiných přípravků a výrobků
r textilní odpady znečištěné i neznečjštěné
l uhynulá zvířata i jejich části
r jakékoliv kapalné odpady
r odpady ze zdravotnických zařízenÍ
r čistírenské kaly

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

apod.)
r nadměrné mnoŽství dřeva, minerálních a jiných izolací
r odpady ze zeleně apod.

V případě přimíšení výše uvedenÝch odpadů k materiálu pro
rekultivaci nebude tento převzat. nebo bude vrácen dodavateli na

ieho nákladv!
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Seznam povolenÝch materiálů k ukládání



Kód Název materiálu
Katalogové

číslo
odoadu

306 ostatní hlušina neuvedená pod č. 0í 03 04 a 0í 03 05 01 03 06
408 odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07 0í 04 08
409 odpadní písek a iíl 0í 04 09

412 Hlušina a další odpady zprani a čištění nerostů
neuvedené pod ě. 01 04 07 a 01 o4 11

01 04 12

413 odpad zřezání a broušení kamene neuvedený
pod č. 0í 04 07

0í 04 í3
401 Zemina z ěištění a praní řepv 02 04 al
124 Pískv z fIuidních loží 10 01 24

906
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod
č. í00905 {0 09 06

908 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č.
í 00907

í0 09 08

110 ostatní vyzdÍvky na bázi uhIíku a Žáruvzdorné materiály
z metaluroickÝch orocesů neuvedené pod č. 16 11 01

16 11 02

144 ostatní vyzdivky a Žáruvzdorné materiály
z metalurqickÝch procesů neuvedené ood č. í6 íí 03

16 11 04

{06 Vyzdívky a Žáruvzdorné materiály z procesú
nemetalurqických neuvedené pod č. 16 1{ 05

í6 íí 06

101 BETON 17 A1 01
102 CIHLY 17 01 A2

'í03 TASKY A KERAMICKE VYROBKY í7 01 03
107 Směsi nebo odděIené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod é.17 01 06 17 01 07

504 zEMlNA A KAMEN| neuvedené pod č. í7 05 03 17 05 04
502 Vvtěžená hlušina neuvedená ood ě. í7 05 05 17 05 06
508 Tratbv'ý štěrkopísek neuvedený pod č. 17 05 07 17 05 08

104 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené
pod č. 17 08 01

17 08 02

1{9 odoadní pískv z fluidních loŽí 19 0{ {9

302 Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené
pod č. í9 13 0í 19 13 02

501 ZEMINA A KAMENY 20 02 02
112 odpadní sklo neuvedené pod č,. 101111 10 11 12
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ník ro rok 242 22n
Provozovatel si však VYHRAZUJE PRAVO' pokud dojde k dalšímu

navyšování cen za sluŽby energií, PHM a dalších provozních nákladů,
žev průběhu roku 2a23 může ceny navýšit aŽo 10,_Kčl1 t

u iednotlivÝch materiálů.

Za u|aŽení povolených inertních materiáIů uvedených
v tabulce na str. 3 je cena jednotná 133,-Kč/1 t

Výjimku tvoří uloŽení povolených |nertních materiálů
vedených pod čísly

kódů 504 a 501 ti. ZEMINA a KAMENY
53,-Kč/1 t

Při uk!ádání
betonových odpadů pod kódem 101 rozměrově

větších jak 30x30x30 cm
ie cena za tento ukládaný materiál účtována

163,_Kč/1 t

Uvedené ceny jsou bez 21% příslušného DPH.
Doplňující informace naleznete na našich stránkách wrvw.skladkakraun'cz, kde
proklikem na CENíK nateznete přesný postup, jakým způsobem nám předkládat

podklady pro povolení ukládky.

V naléhaqých případech Vám poskytne informace:
Mgr. Libuše Šáchová tel. é,.777 769 739 _ pověřený zástupce jednatele spoleěnosti

Kontakt na obchodní oddělenÍ ukládání inertních materiálů:
expedice: 602 434 64
vedoucÍ skládky: 602 434 643
účtárna: 725 360 940
vedeníspoleěnosti: 416782228

Provozovna:
Nučničky u Terezína
areál štěrkopÍskovny GLAREA
okres Litoměřice

Síd!o společnosti a fakturačnÍ adresa:
KRAUN spol. s r.o.
Mostecká 223lí

41201Litoměřice
lč:64050947, DlČicz64o5o947'

Provozní doba:
Pondělí - čtvrtek 6.30-16.30 hod.

Pátek 6.30_15.00 hod.

V Litoměřicích dne í.ledna 2023
...':"'t'"{' },,' -Tilil!"i.l"i;i,1"

412 01 Lltoměřice
Kruncl Lubomír Tel.:602 4g46M
jednatel společnosti lč| 64050947 0lČ: cz64050947
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