OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2001 OBCE PODĚŠÍN O
PROVOZU SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.
Obecní zastupitelstvo Poděšín se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích dne 1.12.2001 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2
zákona číslo 158/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon
o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
P ů s o b n o s t, z á v a z n o s t v y h l á š k y
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce
Poděšín.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé
nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniků
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je
povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.
3. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo
uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu,
v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo
odstranění nespotřebovaných částí výrobků.
4. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové
využití odpadů má přednost před jiným využití odpadů.
5. Splnění povinnosti stanovené ¨v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a
místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li
se v souladu s plánem odpadového hospodářství.
6. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který
zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na
skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není
dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví
a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho
prováděcím právním předpisům.
7. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy
platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud
není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
8. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat
pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při
tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečisťování stanovené
zvláštními právními předpisy.
9. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněna k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo
k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek
stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.

10. každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává odpady, je k jejímu převzetí podle
zákona o odpadech oprávněna. V případě že se tato osoba oprávněním neprokáže,
nesmí ji být odpad předán.
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Čl. 2
Základní pojmy
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o
odpadech.
Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo
výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo
úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc
příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu osoba
sama.
Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybnosti podle § 79 odst. 1 písmeno a) zákona
neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, která vzniká u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně
energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání
nebo při poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.
Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu
a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního
předpisu.
Nebezpečným odpadem – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
Odpadovým hospodářstvím – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a
kontrola těchto činností.
Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování .
Zařízením – technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.
Shromažďováním odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání
v něm.
Skládkou odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a
řízeným uložením na zemi nebo do země.
Sběrem odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití
nebo odstranění.
Výkupem odpadů – sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
Úpravou odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo
fyzických vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění
jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případě
snížení jejich nebezpečných vlastností.
Využíváním odpadů – činnost uvedené v příloze č. 3 k zákonu.

q). Materiálovým využitím odpadů – náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů,
které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů
k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.
r). Energickým využití odpadů – použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za
účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.
s). Odstraňováním odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu.
t). Původcem odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob,
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec
se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží
na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
u). Oprávněnou osobou – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
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Čl. 3
Nakládání skomunálním odpadem
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné
nádoby a zařízení:
Sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj.
smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.
Kontejnery (plastové nádoby) na tříděný odpad – sklo, PET lahve, plasty
Mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu – lze odložit následující odpady
například: obalový materiál znečistěný, olejové filtry, olovněné akumulátory, odpad rtuti,
výbojky, zářivky, textilní materiál znečistěný org. škodlivinami, odpadní oleje, staré
nátěrové hmoty, televizory, pneumatiky. Stanoviště 2x do roka u prodejny Jednota, dle
vyhlášením 14 dní předem.
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru,
třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na
základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je
zmocněna obcí.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné
osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické
osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku v obci Přibyslav – Ronov. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládce vlastními
prostředky, popřípadě jiným způsobem.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.
Čl. 6
Povinnost oprávněné osoby
1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových
intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné
dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
2. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně
po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
3. Zajišťovat uložení odpadních nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami

dohodnuté místo.
4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností. Oprávněná osoba
zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.
Čl. 7
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů.
Cenu za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši,
která je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je
stanovena obecním zastupitelstvem. Původci, kteří na základě písemné dohody využívají
systému obce, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí podle § 17 odst. 5 zákona.
Čl. 8
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí stavební a kontrolní komise
obecního úřadu v Poděšíně.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší „Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem“ ze
dne: 14.5.1999.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá na účinností dne 1.1.2002., a byla schválena obecním zastupitelstvem
obce Poděšín dne: 14.12.2001.

………………………………………………
Rosecký František – zástupce starosty

…………………………………………..
Jaroš Zdeněk - starosta

Obecně závazná vyhláška obce Poděšín č. 2/2001, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Poděšín vydává dne 14.12.2001 podle ustanovení § 15 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. a § 84 odst. 2 písm. i zákona č. 128/2000 Sb. O obcích tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Správu poplatku vykonává obecní úřad Poděšín, (dále jen „správce poplatku“) a v řízení
ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
a). Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jméno a data narození osob, které poplatek odvádějí.
b). Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Sazba poplatku
a). 250,-Kč za kalendářní rok.
b). 170,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za
předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
c). 700,-Kč pro podnikatele na smlouvu za kalendářní rok.
d). 420,-Kč Každý majitel rekreačního domu, bytu a osoby zde bydlící v nájmu.

a).
b).
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Čl. 4
Osvobozeni
Celá sazba: Vojáci základní služby na jeden kalendářní rok.
70,-Kč: první a druhý člen rodiny (domácnosti). To je poplatek 350,-Kč.
170,-Kč: Třetí a čtvrtý člen rodiny (domácnosti). To je poplatek 250,-Kč.
220,-Kč: Pátý a každý další člen rodiny (domácnosti). To je poplatek 200,-Kč.

2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do
15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle ……….povinen
oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. 5
Splatnost
1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do
31.srpna každého roku.
2. Poplatek je pro poplatníka podle čl. 2. písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově
nejpozději do 28. února.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle čl. 2. písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící
individuální rekreaci.
Čl. 7
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Čl. 8
Tomu, kde nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost (poplatkovou) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek
snížit nebo prominout, a to z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 11
Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad číslo: ze dne 14.5.1999 se
zrušuje.
Čl. 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

V Poděšíně 14. prosince 2001.

………………………………………………
Rosecký František – zástupce starosty

…………………………………………..
Jaroš Zdeněk - starosta

SMLOUVA
O odvozu a ukládání komunálního odpadu číslo: 1/2002.
Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 125/97 o odpadech
mezi:
Obec Poděšín, Poděšín č. 45, 592 12 Nížkov, IČO 00545759, zastoupená starostou
obce Zdeňkem Jarošem.
a
ZDV Poděšín, Poděšín č. 75, 592 12 Nížkov, IČO 47908548, zastoupená ředitelen
ZDV Petrem Němcem.
Obec Poděšín má smluvně zajištěn odvoz a ukládání komunálního odpadu,
firmou ODAS Žďár nad Sázavou a uskladnění na skládce Města Přibyslav.
Objednavatel objednává a zhotovitel zajišťuje celoroční odvoz a ukládání
komunálního odpadu v zimním období 1x týdně, v letním období 1x za 14 dní.
Popelnicové nádoby jsou ve vlastnictví objednatele, který je udržuje a vyměňuje na
vlastní náklady.
Způsob ukládání komunálního odpadu do popelnicových nádob a manipulace
s nádobami se řídí Vyhláškou obce Poděšín, číslo 1/2001 ze dne 14.12.2001, kterou
se stanoví způsob nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na
území obce Poděšín a dále programem odpadového hospodářství objednatele.
Obecní úřad Poděšín provádí fakturaci za pravidelný odvoz a uložení
komunálního odpadu pololetně. Roční poplatek za užívání 1 ks popelové nádoby je
700,-Kč, dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14. prosince 2001.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro obě
strany.
Tato smlouva je platná od 1.1.2002.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
výtisk.
V Poděšíně dne 8.1.2002

………………………………………………
zhotovitel

…………………………………………..
objednatel

SMLOUVA
O odvozu a ukládání komunálního odpadu číslo: 2/2002.
Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 125/97 o odpadech
mezi:
Obec Poděšín, Poděšín č. 45, 592 12 Nížkov, IČO 00545759, zastoupená starostou
obce Zdeňkem Jarošem.
a
Jednota s.d. 594 18 Velké Meziříčí, Třebíčská 1173, IČO 00032344
Obec Poděšín má smluvně zajištěn odvoz a ukládání komunálního odpadu,
firmou ODAS Žďár nad Sázavou a uskladnění na skládce Města Přibyslav.
Objednavatel objednává a zhotovitel zajišťuje celoroční odvoz a ukládání
komunálního odpadu v zimním období 1x týdně, v letním období 1x za 14 dní.
Popelnicové nádoby jsou ve vlastnictví objednatele, který je udržuje a vyměňuje na
vlastní náklady.
Způsob ukládání komunálního odpadu do popelnicových nádob a manipulace
s nádobami se řídí Vyhláškou obce Poděšín, číslo 1/2001 ze dne 14.12.2001, kterou
se stanoví způsob nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na
území obce Poděšín a dále programem odpadového hospodářství objednatele.
Obecní úřad Poděšín provádí fakturaci za pravidelný odvoz a uložení
komunálního odpadu pololetně. Roční poplatek za užívání 1 ks popelové nádoby je
700,-Kč, dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14. prosince 2001.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro obě
strany.
Tato smlouva je platná od 1.1.2002.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
výtisk.
V Poděšíně dne 8.1.2002

………………………………………………
zhotovitel

…………………………………………..
objednatel

SMLOUVA
O odvozu a ukládání komunálního odpadu číslo: 3/2002.
Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 125/97 o odpadech
mezi:
Obec Poděšín, Poděšín č. 45, 592 12 Nížkov, IČO 00545759, zastoupená starostou
obce Zdeňkem Jarošem.
a
Dobrovolný František, truhlářství Poděšín č. 37, 592 12 Nížkov, IČO 10115978.
Obec Poděšín má smluvně zajištěn odvoz a ukládání komunálního odpadu,
firmou ODAS Žďár nad Sázavou a uskladnění na skládce Města Přibyslav.
Objednavatel objednává a zhotovitel zajišťuje celoroční odvoz a ukládání
komunálního odpadu v zimním období 1x týdně, v letním období 1x za 14 dní.
Popelnicové nádoby jsou ve vlastnictví objednatele, který je udržuje a vyměňuje na
vlastní náklady.
Způsob ukládání komunálního odpadu do popelnicových nádob a manipulace
s nádobami se řídí Vyhláškou obce Poděšín, číslo 1/2001 ze dne 14.12.2001, kterou
se stanoví způsob nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na
území obce Poděšín a dále programem odpadového hospodářství objednatele.
Obecní úřad Poděšín provádí fakturaci za pravidelný odvoz a uložení
komunálního odpadu pololetně. Roční poplatek za užívání 1 ks popelové nádoby je
700,-Kč, dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14. prosince 2001.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro obě
strany.
Tato smlouva je platná od 1.1.2002.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
výtisk.
V Poděšíně dne 8.1.2002

………………………………………………
zhotovitel

…………………………………………..
objednatel

SMLOUVA
O odvozu a ukládání komunálního odpadu číslo: 4/2002.
Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 125/97 o odpadech
mezi:
Obec Poděšín, Poděšín č. 45, 592 12 Nížkov, IČO 00545759, zastoupená starostou
obce Zdeňkem Jarošem.
a
Jaroš Josef, Sirákov č.78, firma JAMO, 592 12 Nížkov, IČO 18118593.
Obec Poděšín má smluvně zajištěn odvoz a ukládání komunálního odpadu,
firmou ODAS Žďár nad Sázavou a uskladnění na skládce Města Přibyslav.
Objednavatel objednává a zhotovitel zajišťuje celoroční odvoz a ukládání
komunálního odpadu v zimním období 1x týdně, v letním období 1x za 14 dní.
Popelnicové nádoby jsou ve vlastnictví objednatele, který je udržuje a vyměňuje na
vlastní náklady.
Způsob ukládání komunálního odpadu do popelnicových nádob a manipulace
s nádobami se řídí Vyhláškou obce Poděšín, číslo 1/2001 ze dne 14.12.2001, kterou
se stanoví způsob nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na
území obce Poděšín a dále programem odpadového hospodářství objednatele.
Obecní úřad Poděšín provádí fakturaci za pravidelný odvoz a uložení
komunálního odpadu pololetně. Roční poplatek za užívání 1 ks popelové nádoby je
700,-Kč, dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14. prosince 2001.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro obě
strany.
Tato smlouva je platná od 1.1.2002.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
výtisk.
V Poděšíně dne 8.1.2002

………………………………………………
zhotovitel

…………………………………………..
objednatel

