Pravidla pro odevzdávání stavebních sutí ve sběrném dvoře
Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z
domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní
elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace
a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení
podobný odpadu z domácností.
Komunální odpad (za který platíte poplatek obci) nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví,
rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti
ani stavební a demoliční odpad.
Za likvidaci stavebního odpadu vždy odpovídá stavebník a měl by být ze zákona schopen doložit, co
se sutí udělal.

Abychom vám vyšli vstříc při drobných stavebních opravách, kdy máte
stavebních sutí opravdu malé množství, bude v měsících květen-říjen, každou
sobotu od 9 do 12hod (v době otevření sběrného dvora), umožněno za
poplatek tyto sutě uložit na místo, které vám stanoví obsluha.
Ceník pro odevzdání malého množství sutí ve sběrném dvoře
Cena kterou obec platí za likvidaci sutí vč. dopravy je cca 1700Kč/t – cena je tedy obcí dotována
m3

t

cena/t (Kč)
1100

vozík cca 1 x 2 x 0,3m=0,6m3 x 1,5=0,9t

0,6

0,9

990

kolečka cca 1/16 m3=0,06m3 x 1,5=0,09t

0,06

0,09

99

kbelík 20l

0,02

0,03

33

Pro výpočet ceny je hmotnost 1m3 suti stanovena na 1,5t

➢ Do sběrného dvora je možné odevzdat ročně max. 3m3 stavebních sutí na jedno č.p. !
➢ Pro rozsáhlejší stavební práce (výměna střešní krytiny, rekonstrukce, demolice apod.) je nutno
využít k likvidaci provádějící firmu nebo objednat kontejner u firmy zabývající se likvidací těchto
odpadů.
➢ Odevzdávat lze pouze stavební suť bez příměsí hlíny, nebezpečných odpadů (azbestu, asfaltu)
apod.

Výpočet ceny likvidace sutí v kontejneru 7m3 = 10,5t včetně dopravy
Služba

cena/jedn.

Množství

cena

Pronájem kontejneru V-typ 7-10m3

2.000,- Kč / měsíc

1

2 000

Likvidace betonové/cihelné vytříděné sutě

750,- Kč / tunu

10,5

7 875

Doprava – Sólo

55,- Kč/ km

62

3 410

Manipulace s nákladem

400,-Kč/15 min

4

1 600

Cena celkem za 10,5t bez DPH

14 885,-

Cena celkem vč. DPH (10,5t)

18 011,-

Cena za 1t

1 715,-

