Hradecké služby a.s.
Marius Pedersen Group.
Společnost Hradecké služby a.s. provozuje na území města Hradec Králové 4 sběrné
dvory. Tato zařízení slouží primárně pro ukládání odpadů vznikajících v domácnostech
osob s trvalým bydlištěm na území města Hradec Králové.
Často se však setkáváme s požadavky na uložení odpadů ze strany občanů obcí, které
se nacházejí v okolí Hradce Králové. Někteří obyvatelé těchto obcí mají potřebu ukládat
své odpady na sběrných dvorech v Hradci Králové. Typicky se jedná o objemný odpad
(např. různý vysloužilý nábytek), vyřazené elektrospotřebiče (lednice, pračky, TV,),
pneumatiky, stavební a demoliční odpady, nebezpečné odpady, atp.
Z tohoto důvodu si dovolujeme občanům Vaší obce nabídnout možnost ukládání odpadů
na sběrném dvoře Hradeckých služeb a.s. v ul. Bratří Štefanů 990 (další odbočka vlevo za
velkoobchodem TERNO), a to se slevou 10% oproti standardnímu ceníku odstranění
odpadů.
Možnost ukládání odpadů celoročně na sběrném dvoře přinese komfort občanům Vaší
obce. Každý občan uhradí poplatek za odstranění odpadů dle skutečného množství a
ceníku. Vzhledem k metodickému pokynu MŽP k příloze č. 19 vyhlášky 273 Sb., tato
produkce odpadů mimo systém odpadového hospodářství obce není zahrnuta do celkové
evidence produkce odpadů obce.
Věříme, že tato možnost bude pozitivně přijata občany vaší obce, a zároveň bude
přínosem ke snížením výskytu černých skládek v přírodě a ke zlepšení pořádku ve Vaší
obci a v jejím okolí.
Shrnutí:
•
• Celoroční příjem odpadů od občanů vaší obce na sběrné dvoře Bratří Štefanů
(St, Pá 13:00-18:00 hod, So 8:00 -16:00hod).
•
• Žádný vliv na evidenci produkce odpadů obce.
•
• Odstranění odpadů hradí občan obce na vlastní náklady – žádné náklady pro
obec.
•
• Méně odpadů při obecních mobilních svozech.
•
• Komfortní řešení pro občany obce.
•
• Sleva za uložení odpadů ve výši 10 % oproti ceníku.
•
• Možnost úhrady hotově nebo platební kartou.
V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte obchodní zástupkyni Ing. Zuzanu
Vaníčkovou.
Bc. Martin Hušek, ředitel
Příloha č. 1: Ceník odstranění odpadů na sběrném dvoře Bratří Štefanů pro rok 2022
Příloha č. 2: Metodický pokyn MŽP k příloze č. 19 vyhlášky 273 Sb.

Příloha č. 1

Ceník odstranění odpadů
na sběrném dvoře Bratří
Štefanů pro rok 2022 Druh
odpadu
Kategorie Ostatní
160103
160103
200101
200139
200102
200108
200110
200110
200140
200125
200138
200307
Kategorie Nebezpečné
130208
150110

150202
160107
170301
200113
200114
200115
200126
200127
200133
Zpětný odběr
Zářivky a výbojky
Bílá technika
TV, PC, výpočetní technika
Drobné elektrospotřebiče

Cena Kč/kg
po slevě 10%

Pneumatiky osobní
Pneumatiky nákladní
Papír a lepenka
Plast
Sklo
Biologicky rozložitelný
odpad z kuchyní
Oděvy - vhodné k dalšímu
využití
Oděvy a textil - nevyužitelné
Železo a ocel
Jedlý olej a tuk
Dřevo
Objemný odpad

6 Kč
10 Kč
Výkup dle aktuálního ceníku
3 Kč
1 Kč
3 Kč

Jiné motorové oleje
Obaly obsahující zbytky N
látek nebo N látkami
znečištěné
Absorpční činidla
Olejové filtry
Asfaltové směsi
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Olej a tuk kat. N
Barvy a lepidla
Baterie a akumulátory

5 Kč
18 Kč

Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

Zdarma
3 Kč
Zdarma
1 Kč
1 Kč
3 Kč

18 Kč
18 Kč
18 Kč
20 Kč
25 Kč
31 Kč
17 Kč
17 Kč
11 Kč

