
Ceník a seznam  odpadů  pro  Sběrný  dvůr  SečCeník a seznam  odpadů  pro  Sběrný  dvůr  SečCeník a seznam  odpadů  pro  Sběrný  dvůr  SečCeník a seznam  odpadů  pro  Sběrný  dvůr  Seč    
 

O d p a d y    o d    o b č a n ů :   Komunální odpady 

( trvale žijící občané a majitelé místních rekreačních objektů ( trvale žijící občané a majitelé místních rekreačních objektů ( trvale žijící občané a majitelé místních rekreačních objektů ( trvale žijící občané a majitelé místních rekreačních objektů –––– odevzdání  odpadů  zdarma)  odevzdání  odpadů  zdarma)  odevzdání  odpadů  zdarma)  odevzdání  odpadů  zdarma)     
 
 
 
 
Nebezpečný odpad – nebezpečné složky komunálních odpadů :  
 
Kód   Název  
200113 * rozpoušt ědla        20,- 
200114 * kyseliny         20,- 
200115 * zásady          20,- 
200117 * fotochemikálie         5,- 
200119 * Pesticidy         20,- 
200121 * zá řivky a jiný odpad se rtutí     xxx 
200123 * za řízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  xxx 
200126 * olej a tuk         3,- 
200127 * barvy a lepidla       12,- 
200129 * detergenty obsahující nebezpe čné látky   20,- 
200131 * nepoužitá cytostatika       25,- 
200133 * baterie a akumulátory   malá     5,- 
         velká   15,- 
200135 * vy řazené el.za řízení obsah.nebezp.látky   xxx 
200137 * d řevo obsahující nebezpe čné látky    15,- 
170605 * stavební materiál obsahující azbest    2,-  
 
Ostatní odpad – ostatní složky komunálních odpadů :  
200101  papír a lepenka       xxx 
200102  sklo           1,50 
200110  od ěvy          1,50 
200111  textilní materiály        1,50 
200125  jedlý olej a tuk             3,10 
200128  barvy a lepidla bez obsahu neb. látek    12 ,- 
200130  detergenty neuvedené pod 200129    12,- 
200132  jiná nepoužitá lé čiva neuvedená pod 200131  25,- 
200134  baterie a akumulátory neuvedené pod 200133   5,-         
200136  vy řazené el.za řízení,neuvedené pod 200135  xxx 
200138  d řevo bez obsahu neb. látek      1,50 
200139  plasty      (cena za 1m3) 150,-  
200140  kovy          xxx 
200301  sm ěsný komunální odpad       1,50 
200307  objemný odpad         1,50 
200399  komunální odpady jinak blíže neur čené    1,50 
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Ostatní odpad – odpady s povinností vedení evidence osob, od kterých je odpad 
odebírán : ( také odpady od firem ) :                               
 
170401  m ěď,bronz,mosaz       xxx 
170402  hliník         xxx 
170403  olovo         xxx 
170404  zinek         xxx 
170406  cín          xxx 
170407  sm ěsi kov ů        xxx 
170411  kabely         xxx 
 
 
Ostatní odpad – nekomunální  ( také odpady od firem ) : 
 
150101  papírové a lepenkové obaly     xxx 
150102  plastové obaly    (cena za 1m3)     150,- 
150103  d řevěné  obaly         1,50 
150105  kompozitní obaly           1,50 
150106  sm ěsné obaly         1,50 
150107  sklen ěné obaly        xxx 
150109  textilní obaly         1,50 
150203  absorp ční činidla,filtr.materiály bez NO  15,- 
160103  pneumatiky osobní           5,- 
      AVIA       15,- 
      LIAZ       40,- 
      Traktor         150,-  
160112  brzdové desti čky neuvedené pod č.160111       12,- 
160119  plasty (auto)    (cena za 1m3)     150,- 
160120  sklo          xxx  
160214  vy řazená el. za řízení bez obsahu neb. látek      xxx 
          
170201  d řevo          1,50 
170203  plasty (stavební)   (cena za 1m3)     150,-   
170405  železo nebo ocel       xxx 
191201  papír a lepenka       xxx 
191207  d řevo bez obsahu neb. Látek      1,50 
191208  textil          1,50  

 
 
 
 

POZOR  Sběrný dvůr Seč    nepřijímá :  Stavební odpady 

        Odpady z údržby zahrad  

 
Případn ě je nutné si tuto službu za úhradu objednat v kance lá ři VH Č. 
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O d p a d y    o d    f i r e m  : 
( odebírání odpadů pouze po uzavření smlouvy a zaplacení ročního poplatku , potom podle ( odebírání odpadů pouze po uzavření smlouvy a zaplacení ročního poplatku , potom podle ( odebírání odpadů pouze po uzavření smlouvy a zaplacení ročního poplatku , potom podle ( odebírání odpadů pouze po uzavření smlouvy a zaplacení ročního poplatku , potom podle 
množství a druhu odpadu platba dle platného ceníku )množství a druhu odpadu platba dle platného ceníku )množství a druhu odpadu platba dle platného ceníku )množství a druhu odpadu platba dle platného ceníku ) 
Nebezpečný odpad :  
 
Kód   Název  
030104 * piliny,hobliny,d řevo obsahující neb.látky   15,- 
080111 * odpadní barvy a laky obs.org.rozpoušt ědla   12,- 
080117 * odpady z odstra ňování barev a lak ů obsahující  12,- 

organická rozpoušt ědla nebo jiné neb.látky 
080409 * odpadní lepidla a t ěsnící materiály obsahující  12,- 

organická rozpoušt ědla nebo jiné neb.látky 
080411 * kaly z lepidel a t ěsnících materiál ů obsahující  12,- 

organická rozpoušt ědla nebo jiné neb.látky   
120107 * odpadní minerál. řezné oleje bez obsahu halogen ů   3,- 
120110 * syntetické řezné oleje        3,- 
120119 * snadno biolog.rozložitelný řezný olej     3,- 
130110 * nechlorované hydraulické oleje      3,- 
130111 * syntetické hydraulické oleje       3,- 
130112 * snadno biolog.rozložitelné oleje      3,- 
130113 * jiné hydraulické oleje        3,- 
130205 * nechlorované minerální motorové,      3,- 

převodové a mazací oleje 
130206 * syntetické motorové,p řevodové a      3,- 

mazací oleje 
130207 * snadno biolog.rozl.motorové a mazací oleje     3,- 
130208 * ostatní motorové a p řevodové oleje      3,- 
130506 * olej z odlu čova čů oleje        3,- 
150110 * obaly obsahující zbytky nebezpe čných látek   15,- 
150202 * absorp ční činidla,filtra ční materiály,    12,- 
    čistící tkaniny  
160107 * olejové filtry            15,- 
160111 * brzdové desti čky obsahující azbest     12,- 
160113 * brzdové kapaliny         3,- 
160211 * vy řazená za řízení s obsahem HCFC a HFC     xxx 
160213 * vy řazená el.za řízení s obsahem nebezp. látek       xxx  
160506 * laboratorní chemikálie a jejich sm ěsi,které 
   jsou nebo obsahují neb.látky       3,- 
160601 * olov ěné akumulátory    malá      5,- 
        velká     15,-  
160602 * nikl-kadmiové baterie a akumulátory     5, - 
160603 * baterie obsahující rtu ť         5,- 
170204 * sklo,plasty a d řevo s obsahem neb.látek    15,- 
191206 * d řevo obsahující neb.látky       15,- 
 
Ceny jsou uvedeny za 1 kg odpadu, k uvedené cen ě bude p řipo čítána DPH. 
( p říp. za 1 litr, 1 m3 nebo za kus ), 
 

POZOR  Sběrný dvůr Seč    nepřijímá :  Stavební odpady 

        Odpady z údržby zahrad  

 
Případn ě je nutné si tuto službu za úhradu objednat v kance lá ři VH Č. 


