
Ceník za převzetí odpadů 
Skládka zeminy a inertního odpadu, Jedlinská Lhota u Rychnova n. Kn. 

www.berimex.cz 
 

Název zařízení:   ZAŘÍZENÍ K VYUŽITÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU  
         Identifikační číslo zařízení - IČZ: CZH00491 (zemina a kamení a ostatní povolený odpad) 

(obec: Synkov – Slemeno, k. ú. Slemeno u Rychnova n. Kn.) 
 

Název a sídlo vlastníka a provozovatele zařízení:             
BERIMEX s.r.o., IČ: 48151611, DIČ: CZ48151611 
Palackého 696, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, kontakt: berimex@tiscali.cz 

Provozní doba zařízení: pondělí a čtvrtek - ZAVŘENO  
úterý, středa a pátek: od 8:00 do 15:00 hod. (polední pauza 11:30 – 12:30) 
 

Sjednání smluvních podmínek, ceny a termínu návozu: Ing. Jiří Zatloukal: 603 498 624 
Obsluha v zařízení (skládkař): 725 64 64 40 

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (jedná se odpady kategorie „O“ – ostatní): 
10 01 01 - škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního 

prachu uvedené pod číslem 10 01 04) 
17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuved. pod číslem 170106 
17 01 01 – Beton; 17 01 02 – Cihly; 17 01 03 – Tašky a ker.v. 

17 05 04 - zemina a kamení neuved. pod číslem 17 05 03 
17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvede-

né pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
20 02 02 - zemina a kameny 
… a ostatní inertní odpady dle aktuálního provozního řádu 

                                                          

 
Ceny za uložení odpadů (+ 21% DPH): 

Zemina a kamení …………………………………………………………………..……..…. 220,- Kč/t 
Směsný stavební a demoliční odpad – bez recykace ……………..….……  340,- Kč/t 
Směsný stavební a demoliční odpad s nepovolenými přísadami ..…  450,- Kč/t 
Směsný stavební a demoliční odpad - recyklát ……………………..….…………  200,- Kč/t 
Ostatní povolený odpad …………………………….……………………….……………… 450,- Kč/t nebo dohodou  
Vozík za osobní auto: malý / velký …………………………………………………….. 250 – 400 Kč 

 
Každý původce odpadu je povinen doložit jeho původ a vlastnosti před dodáním odpadu do našeho zařízení, a to 
laboratorním rozborem nebo vyplněním formuláře Základní popis odpadu (viz www.berimex.cz)  
 
Minimální cena za jednu dodávku je 250 Kč + DPH (např. přívěs za osobní automobil)   
V případě vyžádání příjezdu obsluhy skládky je jednorázový poplatek 400 Kč.  
 
 

Lokalizace skládky: GPS  50°9'24.125"N, 16°15'19.198"E 
Rychnov n. Kn. – 4 km, Solnice 9 km, Vamberk – 10 km, Kostelec n. Orl. – 16 km, Častolovice – 10 km 
Příjezd na skládku: odbočením ze silnice 3211 v Lokotě u RK, po místní zpevněné komunikaci cca 2km 
 

 
 

Ceník je platný od 1. 3. 2023. Konečné ceny jsou stanoveny dohodou. 


