
RESTA s. r. o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov
Tel. 581 741 811, fax 581 299 958, e-mail: resta@resta.cz

Reg. u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 50597, dne 10. ledna 1991

Recyklační závod Olomouc
Tel./fax: 585 316 468
Mobil: 606 795 795

rz-ol@resta.cz

PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek 630 – 1530 h

CENÍK 2020
Ceny za příjem stavebních odpadů (bez DPH):
1. čistý stavební a demoliční odpad - separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm, neznečištěný

170101 A – beton 200,--
170102 A – cihla 450,--
170302 A – asfaltové směsi 350,-- Kč/t

2. stavební odpad - částečně separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm
170101 B – beton 260,--
170102 B – cihla 500,--
170302 B – asfaltové směsi 400,--
170504 B - zemina a kamení 250,-- Kč/t

3. stavební odpad - neseparovaný, částečně nadělený na max. rozměr 500 mm
170101 C – beton 360,--
170102 C – cihla 550,--
170302 C – asfaltové směsi 450,--
170504 C - zemina a kamení 300,-- Kč/t

Ceny za prodej recyklovaných materiálů (bez DPH):
1. recyklát drcený a tříděný cihelný (frakce 0-10mm)   10,-- Kč/t
        recyklát drcený a tříděný cihelný (frakce 10-40 a 40-90mm)   10,-- Kč/t

2. recyklát drcený asfaltový (tříděný)   80,-- Kč/t
recyklát drcený asfaltový (netříděný)   30,-- Kč/t
recyklát drcený betonový   70,-- Kč/t

3. recyklovaná zemina 100,-- Kč/t

4. kopaný písek (Ondratice) 270,-- Kč/t

Recyklované materiály jsou použitelné pro obsypy, zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev
chodníků,  komunikací  a  zpevněných  ploch,  obecně  jako  náhrada  klasického  kameniva.  Uvedené
použití je závislé na zrnitosti recyklátu.

Vhodnost  použití  recyklátů  je  rovněž  dokladována  prováděním  technologických  zkoušek,  které
zajišťuje akreditovaná zkušebna. Jejich výsledky jsou zákazníkům k dispozici při prodeji.

U všech recyklovaných materiálů jsou též prováděny pravidelné rozbory dle vyhl. 383/2001 Sb., kdy
jsou vyhodnocovány parametry vodného výluhu.

Recykláty byly certifikovány jako stavební výrobek.

Platnost od 1. ledna 2020.
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