
 

 
 

CENÍK SLUŽEB 

drtící a třídící linkou RUBBLE MASTER – STACIONÁRNÍ 

 

PŘÍJEM STAVEBNÍCH ODPADŮ K RECYKLACI: 

Uložení stavební sutě o velikosti do 50x50 cm     325,- Kč / t 

(bez příměsi ostatních odpadů) 

Uložení stavební sutě o velikosti nad 50x50 cm    405,- Kč / t 

(bez příměsi ostatních odpadů) 

Seznam přijímaných odpadů kategorie “O“ do zařízení: 

17 01 01  Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

17 03 02 Asfaltové směsi (bez dehtu) – pouze po domluvě  

 

K recyklaci nepřijímáme betonové vinohradnické sloupky!!! 

PRODEJ RECYKLÁTŮ 

Suťový recyklát   0 – 16 mm      38,- Kč / t 

(Zásypový materiál pro inž.sítě vč.polyethylenu a pod.) 

Suťový recyklát   16 – 32 mm      50,- Kč / t 

(Zásypový materiál pro základ.desky, úpravy povrchů stavenišť a cest, pod zámkovou dlažbu apod.) 

Suťový recyklát   32 – 64 mm      60,- Kč / t 

(Zásypový materiál pro základ.desky, úpravy povrchů stavenišť a cest, zásyp překopů apod.) 

Všechny ceny jsou bez DPH. 



 

 
 

Betonové kamenivo  0 – 16 mm      165,- Kč / t 

(Pod zámkovou dlažbu, pro opravy překopů a komunikací) 

Betonové kamenivo  16 – 32 mm      275,- Kč / t 

(Konstrukční vrstva pro vozovky a chodníky, do základ.desek a pásů apod.) 

Betonové kamenivo  32 – 64 mm      200,- Kč / t 

(Konstrukční vrstva pro vozovky a chodníky, do základ.desek a pasů, 

jako drenážní vrstva nově budovaných ploch a pod.) 

Asfaltový recyklát  0 – 16 mm      110,- Kč / t 

(Pro úpravu, opravu a zpevnění povrchu cest, parkovacích a jiných ploch) 

Asfaltový recyklát  16 – 32 mm      110,- Kč / t 

(Pro úpravu, opravu a zpevnění povrchu cest, parkovacích a jiných ploch) 

Asfaltový recyklát  32 – 64 mm      110,- Kč / t 

(Pro úpravu, opravu a zpevnění povrchu cest, parkovacích a jiných ploch) 

Všechny ceny jsou bez DPH. 

 

 

Ve Velkých Pavlovicích dne: 2.1.2023 

 

 Jan Kunický 

vedoucí provozu TESO 

  jan.kunicky@hantaly.cz 

  tel.: 602 746 252  
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