
TERMÍN: 19. 6. 2021

ČAS: 10:20 – 10:40

OBEC: Morašice

Vážení občané,                                       
Ve výše uvedený termín proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje firma SOP 
a.s. 

Nebezpečný odpad: pneumatiky  (osobní  a bez disků),  barvy,  laky,  autobaterie,  monočlánky,  léky,  oleje,
kyseliny,  louhy  –  v původních  obalech,  obaly  od  barev,  mastné  hadry,  televize,
počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC
mísy, zrcadla.

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební
izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

Prosíme,  aby  byla  zajištěna  výpomoc  a  dohled při  nakládce  velkoobjemového  a  nebezpečného  odpadu
obecním úřadem z důvodu správného uložení  odpadu do kontejneru (aby  nedocházelo  např.  k vylití  zbytků  barev,
rozbití  obrazovek,  atd.)  a  podepsání  potřebných  dokumentů,  které  Vám  předá  naše  osádka.  Časy  jsou  pouze
orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky. V případě nepřítomnosti pověřené osoby nad dohledem
nakládky nebude odpad odvezen!!!

Zpětný odběr:
Zpětný odběr - manipulace

Lednice, pračky, myčky 70,- Kč/ks
Televize, Monitory 38,- Kč/ks
Zářivky  0,- Kč/ks
Baterie  0,- Kč/ks
Drobný elektroodpad                     0,- Kč

V rámci zpětného odběru přebíráme pouze elektrospotřebiče, které jsou v kompletním stavu
(tzv. že nejsou kompletně ani částečně demontované, jinak nelze převzít jako vyřazené elektro, ale pouze jako

objemný odpad s uložením na skládce)
Ceny odpadů:

Druh odpadu Číslo
odpadu

Kategorie Cena bez DPH

Objemný odpad 20 03 07 O 1 492,- Kč/t *
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 13 02 08 N        6 803,- Kč/t
Pneumatiky 16 01 03 O        2 855,- Kč/t
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 15 01 10 N      11 540,- Kč/t
Jiná nepoužitelná léčiva 20 01 32 N      15 792,- Kč/t

 Cena obsahuje základní poplatek skládce ve výši 500Kč/t. Po překročení třídící slevy konkrétní obce, 
bude tato cena zvýšena o 300kč/t, tedy na základní poplatek skládce ve výši 800Kč/t.

Mercedes souprava – 37,00 Kč/1 km + 190,00 Kč/ 15 minut za manipulaci 
Press – 577,00  Kč/15 minut, tj. doprava a manipulace za každých započatých 15 min. (objemný odpad)
Všechny ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH.



S pozdravem SOP a.s.


