
obaly znečištěné barvami, olejem a jinými 
nebezpečnými látkami 

150110 N 20,- Kč/kg

sorbenty, čistící textílie a oděvy znečištěné 150202 N 20,-Kč/kg
olejové filtry 160107 N 20,- Kč/kg
nemrznoucí kapaliny 160114 N 20,- Kč/kg
kyseliny, louhy, fotochemikálie a jiné spotřební 
chemikálie

160506 N 20,- Kč/kg

rozpouštědla a ředidla 200113 N 20,- Kč/kg
pesticidy 200119 N 55,- Kč/kg
zářivky, výbojky a úsporné žárovky s obsahem  rtuti 2011 N zdarma
lednice 2023 N zdarma
motorové, hydraulické a převodové oleje, brzdové 
kapaliny

200126 N 16,- Kč/kg

barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 200127 N 20,-Kč/kg

autobaterie a akumulátory s elektrolytem, netříděné 
baterie a akumulátory

2034 N zdarma

televizory, monitory 2135 N zdarma
dřevo znečištěné např. olejem, barvami nebo jinými 
nebezpečnými látkami

200137 N 34,- Kč/kg

zdarma

nebezpečnými látkami
200137 N 34,- Kč/kg

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků

170107 * O

stavební materiál obsahující azbest - střešní šablony 
Eternit, Beronit, textílie Netas, izolační desky ID a IDK, 
interiérové desky Dupronit, Ezalit, desky exteriérové a 
podstřešní Dekalit, Lignát, Cembalit, Cemboplat, Unicel, 
protipožární desky Pyral, termoizal.desky Izomin, 
asfalt.pásy Aralebit, Bitagit, protipožární nástřiky 
Pyrotherm 

170605 * N

papír a lepenka 200101* O 618,- Kč/t 618,- Kč/t
papírové a lepenkové obaly 150101 O  - 618,- Kč/t
sklo 200102* O 692,- Kč/t 692,-Kč/t
skleněné obaly 150107 O  - 692,-Kč/t
textilní materiály 200111* O zdarma nepřjímá se
jedlý olej a tuk 200125* O zdarma nepřijímá se 
baterie a akumulátory bez elektrolytu 2034 O zdarma zdarma
elektrozařízení - pračky, mikrovlnné trouby, spotřební 
elektronika, výpočetní technika 

2036 O zdarma zdarma

dřevo neznečištěné 200138 * O 761,- Kč/t 761,- Kč/t
plasty 200139 * O 3810,-Kč/t 3810,- Kč/t
plastové obaly 150102 O  - 3810,- Kč/t

ostat. občané zdarma
firmy nepřijímá se

biologicky rozložitelný odpad - rostlinné zbytky z údržby 
zeleně a zahrad, zbytky potravin

200201** O 966,- Kč/t 966,- Kč/t

zemina a kameny 200202 * O 717,- Kč/t 717,- Kč/t
objemný odpad -  nábytek, podlahové krytiny (koberce, 
linolea), zařizovací předměty (WC, umyvadla, vany)

200307 * O 2702,- Kč/t 2702,- Kč/t

1721,- Kč/t

4212,-Kč/t

pneumatiky 1603 O
os.auto - zdarma                                

nákl. auto - zdarma

kovy - železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, 
čisté plechovky, hrnce

200140 O zdarma


