
 

    
 

Nabídka 
 
 
Technické služby Zlín, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín Vám nabízejí přistavování 
velkoobjemových kontejnerů. 
 
 
Platnost nabídky: rok 2019 
 

Kontejner o obsahu:  

a) 5 m3 – odvoz odpadu zeminy nebo stavební sutě 
7 m3 – odvoz odpadu objemného (vyklízení RD) 

Odvoz pomocí ramenového nakladače. 

Termín přistavování a odvozu:  PO - PÁ  7 – 13:00 hod. 

Kontejner může být složen i na travnatý povrch. Naložení kontejneru pouze po bočnice! 

b) 8 m3 – odvoz odpadu zeminy. Naložení kontejneru do ½. 
12, 15, 20, 23, 30m3 – odvoz odpadu objemného, směsného demoličního (úklid stavby, výměna 

oken,…) Naložení kontejneru do výše bočnic. 

Odvoz pomocí nákladního automobilu  s nosičem kontejnerů typu Abroll 

Termín přistavování a odvozu:  PO – PÁ 7 – 13:00 hodin 

Kontejner může být složen pouze na zpevněný povrch /asfalt, beton/, manipulační    prostor nutný 

ke složení cca 15 m. 

Nabízené ceny za uložení včetně základního poplatku dle zákona 185/2001 Sb o odpadech 

(nepodléhá DPH): 

17 01 01 beton     360,-- Kč/t (do frakce cihly) 

  beton     590,-- Kč/t (nad frakci cihly) 

17 01 02 cihla     360,-- Kč/t (čistá bez příměsí) 

17 01 03 tašky a keramické výrobky  360,-- Kč/t 

 



 

    
 

17 03 02 asfaltové směsi    590,- Kč/t 

+ poplatek dle zákona 185/2001 Sb o odpadech (nepodléhá DPH) 

17 05 04 zemina a kamení    360,-- Kč/t  

17 05 06 vytěžená hlušina   360,-- Kč/t  

17 06 04 izolační materiály   590,- Kč/t 

+ poplatek dle zákona 185/2001 Sb o odpadech (nepodléhá DPH) 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 590,- Kč/t 

+ poplatek dle zákona 185/2001 Sb o odpadech (nepodléhá DPH) 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odp. 590,- Kč/t 

+ poplatek dle zákona 185/2001 Sb o odpadech (nepodléhá DPH) 

20 03 01 směsný komunální odpad   590,- Kč/t  

+ poplatek dle zákona 185/2001 Sb o odpadech (nepodléhá DPH) 

20 03 07 objemný odpad    590,- Kč/t  

+ poplatek dle zákona 185/2001 Sb o odpadech (nepodléhá DPH) 

 

V roce 2019 činí poplatek dle zákona 185/2001 Sb o odpadech 500,- Kč/t (nepodléhá DPH). 

 

Ceny za uložení dalších druhů odpadů na skládce Suchý důl budou účtovány dle ceníku 
Technických služeb Zlín, s.r.o. příslušného roku, případně dle potvrzené písemné nabídky. 
 

 

Platba za odvoz ramenovým nakladačem 5, 7m3: 

- doprava      34,-- Kč/km 

- manipulace s kontejnerem  350,-- Kč/ks (přistavení a odvoz) 

- nájem kontejneru     22,-- Kč/den  



 

    
 

 

Platba za odvoz nákladním autem s nosičem kontejnerů typu Abroll 8, 12, 15, 20, 23 a 30m3: 

- doprava      36,-- Kč/km 

- manipulace s kontejnerem  350,-- Kč/ks (přistavení a odvoz) 

- nájem kontejneru     42,-- Kč/den  

 
 
Velkoobjemové kontejnery se přistavují na základě písemné objednávky, kterou naleznete na 
našich stránkách www.tszlin.cz. Objednávku lze vyřídit i osobně. Objednávka a termín 
přistavení je považován za platný až po odsouhlásení obchodním oddělením. 
 
Zálohová platba se provádí předem částkou 3000,-Kč/1 VOK v pokladně společnosti nebo 
platbou řidiči při přistavení VOKu objednateli. Záloha bude vyúčtována po vyvezení 
kontejneru formou daňového dokladu. 
 

Kontaktní osoba: obchodní oddělení:  A. Válková   577 111 413,  
Š.  Žůrková   577 111 470. 

 

 


