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Vyřizuje: Červenková Lenka 
Telefon: xxx 
Mobil: xxx 
E-mail: xxx 
  

 

č. j.: 27961/2019-SŽDC-OŘ OVA-SOČ 

 
Objednávka odvozu a odstranění odpadu oprávněnou osobou - Sedlnice. 
 
Objednáváme u Vás odvoz a odstranění odpadu kategorie ostatní a kategorie nebezpečné z černé skládky v 
Sedlnici. Odpad tvoří kapalné i pevné materiály neznámého původu. K určení nebezpečných vlastností a 
obsahu PCB a chloru byly provedeny rozbory. Dle výsledků rozborů odpady neobsahují nadlimitní množství 
chloru ani nadlimitní množství PCB. Odpady se nacházejí v uzamčeném areálu a je nutné termín odvozu 
nahlásit předem, aby mohl být areál zpřístupněn.  
Odpad je uložený na pozemku parc. č. 1137/1 v k.ú. Sedlnice, vlastnické právo Česká republika, právo 
hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1 v blízkosti stavby parc. č. 1137/2, k.ú. Sedlnice, vlastnické právo: AMAZE AGENCY 
s.r.o., č. p. 531, 74256 Sedlnice bude naložen, odvezen a odstraněn v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech.  
Celkové množství odpadu do 12 tun: 

Pravá část (pohled od brány): 
11 sudů (tekutiny) 
7 IBC  (tekutiny a tuhý odpad) 
1 IBC koš – hadice, kabely 

Levá část (pohled od brány): 
8 IBC  (tekutiny a tuhý odpad) 

Zadní část: volně ložené, součástí zakázky bude shromáždění odpadu do vhodného 
shromažďovacího prostředku, jeho odvoz a odstranění 

 
Ze zpevněné plochy v oploceném areálu kolem stavby par. č. 1137/2 k.ú. Sedlnice budou zameteny zbytky 
sorbentu, který bude také odstraněn, celková plocha k čištění cca 135 m2, z toho zámková dlažba cca 90 
m2, betonová plocha 45 m2. Pozemek bez čištění 40 m2 – plocha se stavebním odpadem/materiálem.  
 
Údaje pro evidenci odpadů: 

Provozovna:  Sedlnice 
IČP:   6358015010 
IČZUJ provozovny:  599832 

 
Dohodnutá cena za odstranění odpadu v Kč bez DPH: 

1. Cena za odstranění odpadu kategorie ostatní a kategorie nebezpečný bez obsahu PCB a 
chloru Kč za tunu: 

 

kat.č. název odpadu kategorie cena v 
Kč/t 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky - 11 x 200 litr sudy + 5x IBC N  

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje - 6x IBC N  

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami - 4x IBC N  

160103 Pneumatiky O  

160121 Nebezpečné součástky neuvedené pod č. 160107 až 160111 a 
160113 a 160114 (hadice, kabely) - 1x IBC N  

170903 Směsné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné 
látky - na volno N  

 
 
Marius Pedersen a.s. 
Markvartovická 1148/1 
748 01  Hlučín 



2. Cena za dopravu a manipulaci: 
 doprava skříňové vozidlo - pro odpady katalog. číslo 080111, 150110, 160103, 

160121: 
o doprava: xxx Kč/km 
o nakládka, manipulace: xxx Kč/15min 

 
 doprava cisternové vozidlo - pro odpady katalog. číslo 130208: 

o doprava: xxx Kč/km 
o nakládka, manipulace: xxx Kč/15min 

 
 doprava ATEGO - pro odpady katalog. číslo 170903: 

o doprava: xxx Kč/km 
o nakládka, manipulace: xxx Kč/15min 

 
3. Cena za úklid zámkové dlažby a betonové plochy na hrubo, úklid a nakládka odpadu 

katalog. číslo 170903: 
 práce - dělník xxx Kč/hod 

 
 
Objednatel souhlasí se zasíláním faktur na e-mail: ePodatelnaOROVA@szdc.cz 

Objednatel souhlasí se zasíláním informací o množství převzatého odpadu (evidence odpadů) na e-mail 
odpadového hospodáře – ing. Lenka Červenková  

Předpokládaná cena zohledňuje možnou odchylku odhadnutého množství a skutečnosti - fakturovaná cena 
se bude odvíjet od skutečně naváženého množství odpadů, skutečně ujetých km a potřebných časů 
k manipulaci a úklidu. 

 

Předpokládaná cena je do 110.000 Kč bez DPH. 

mailto:ePodatelnaOROVA@szdc.cz


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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