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Smlouva
o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
___________________________________________________________________________
V souladu s ustanovením §51 zákona č. 509/1991 Sb./ Občanský zákoník/, veznění pozdějších předpisů,
Uzavírají tuto smlouvu o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního dopadu
OBEC CHRÁŠŤANY, CHRÁŠŤANY 20, 282 01 ČESKÝ BROD, OKRES KOLÍN,
IČ: 00235407
a
Pan/ Paní ………………………………………………zastupující domácnost č. ………….
Jako objednávatel
obec …………………………….
Článek I. Předmět smlouvy
Obec Chrášťany se zavazuje, že bude pro objednavatele zajišťovat odvoz a zneškodnění komunálního
odpadu
Článek II. Cena služby
Cena za svoz a zneškodnění komunálního odpadu pro každou fyzickou osobu, která je členem
domácnosti uvedené v příloze této smlouvy, je na daný rok a další stanovena usnesením zastupitelstva
obce a místní vyhláškou, která nabyla platnosti v daném roce nahlášení občana k domácnosti.
Rekreační domy a firmy v obci platí dle usnesením zastupitelstva a danou vyhláškou.
Článek III. Povinnosti Obecního úřadu
1) Provádět svojí činnost v souladu s právními předpisy, zejména zákonem 185/2001 o odpadech
2) Zajistit odstranění případného znečištění, ke kterému dojde při vyprazdňování odpadových nádob.
3) Zajistit prostřednictvím osádky svozového vozidla po vyprázdnění odpadových nádob její opětovné
přistavení na místo jejich dohodnutého stanoviště (před domem)
4) Zajistit šetrné zacházení s odpadovými nádobami
5) Odpadové nádoby musí být ve stanovený den odvozu vyprázdněny vždy, pokud je to technicky možné,
tzn., pokud jsou přístupné bez rizika vzniku nebezpečí pro svozové vozidlo a jeho osádku
6) Odpadové nádoby musí být vyprázdněny úplně. Poruší-li objednavatel/občan/povinnosti stanovené
v ustanovení článku IV. Této smlouvy a dále v případě, když obsah nádob znemožňuje technicky jejich
vyprázdnění (např. jeli zmrzlý nebo nepřiměřeně zhutnělý je dodavatel služeb OÚ nechat příslušné
nádoby nevyprázdněné.
7) Nemůže-li být odvoz komunálního odpadu ze závažných důvodů na straně Obecního úřadu proveden ve
sjednaném termínu, je dodavatel služeb povinen zajistit odvoz v náhradním termínu. V případě
nesjízdnosti komunikací v zimním období bude svoz proveden po vzájemné dohodě.
8) Dodavatel služeb OÚ je oprávněn pozastavit plnění dle této smlouvy, pokud bude objednatel porušovat
své povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek IV. Povinnosti objednavatele/občanů/
1) Dbát všech povinností stanovených fyzickým osobám obecně závaznými vyhláškami. Obec Chrášťany
č. 01/2004 o nakládání s komunálním odpadem a o místním poplatku za zneškodňování komunálního
odpadu na území Obce Chrášťany a to zejména:
Užívat typizované nádoby určené dodavatelem
Na tříděný odpad používat výhradně obaly určené dodavatelem (pytle na PET lahve)
Dbát pokynů o shromáždění zbytkového a nebezpečného odpadu v den jeho svozu
Neukládat do dopadových nádob tyto dluhy komunálního odpadu
Neukládat stavební a demoliční odpad
Neukládat kameny a zeminu
Odpad ze zeleně
Tekutiny, případně ztekutitelné odpady
Objemný odpad z domácnosti
Rozměrnější předměty měnící svůj tvar
Uhynulá zvířata a jejich části
Nebezpečné složky komunálního odpadu
Žhavý popel
Plnit odpadové nádoby tak, aby se daly jejich kryty uzavřít a odpad v odpadových nádobách
nezhutňovat a nezapalovat
2) Platit stanovenou cenu v běžném roce určenou rozhodnutím zastupitelstva obce a obecně závaznou
vyhláškou o místních poplatcích, za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu za svou osobu i
za všechny osoby spolubydlící s objednavatelem, uvedené v příloze této smlouvy.
3) Skutečnosti rozhodné pro změnu smlouvy, např. změna počtu spolubydlících osob je objednatel povinen
nahlásit do 30 dnů po jejich vzniku
Článek V. Poskytování služby
1) Vyprazdňování nádob na komunální odpad s četností 1xtýdně
2) Dodání pytlů na tříděný odpad a jeho svoz s četností 2xza měsíc
3) Nárok na svoz objemného odpadu domácností 2xročně
4) Nárok na svoz nebezpečného odpadu 2xročně
Článek VI. Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se stává za dvou stran textu.
2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jsou oba právně sjednocené, každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
3) Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou s tím, že Obec Chrášťany si vyhrazuje její aktualizaci
v souvislosti se změnami zákonů na tomto úseku a se změnami cen v souvislosti se skutečnými náklady na
skutečnosti předchozího roku.
4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a že smlouva byla uzavřena
ze svobodné vůle nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravé a svobodné vůle
připojují své podpisy.
V Chrášťanech dne …………………

……………………………………..
Objednavatel (zástupce domácnosti)

……………………………….
Karel Mukařovský
Starosta obce

