Žádost o souhlas s účastí na svozu separovaného odpadu
Žádám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky Obce
Trnovany č. 1/2015 o udělení souhlasu s účastí na systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Trnovany, zajišťovaném Obcí Trnovany,
který vzniká z podnikatelské činnosti fyzické nebo právnické osoby v Obci Trnovany nebo jeho místních
částech.
Jedná se o odpady vzniklé při provozování činnosti (uveďte dle licence):
…....................................................................................................................................................................
na základě přiděleného IČO …......................................................................................................................
adresa sídla podnikatele …............................................................................................................................
činnost vykonávám v místě (uvést adresu provozovny)
…...................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
Navrhované množství vyprodukovaného separovaného odpadu:
počet nádob na plasty ….................... o obsahu 1100 litrů,
počet nádob na papír…....................... o obsahu 1100 litrů,
počet nádob na sklo …....................... o obsahu 1100 litrů,
za období ….....................................................................................................................................................
Navrhované množství vyprodukovaného komunálního odpadu:
počet nádob ….................................... o obsahu 110/120 litrů,
počet nádob ….................................... o obsahu 240 litrů,
za období ….....................................................................................................................................................
Součástí vydaného souhlasu ve formě smlouvy mezi mnou a Obcí bude stanovená výše poplatku za odvoz
jedné sběrné nádoby, která vychází pro daný kalendářní rok ze skutečných nákladu na jednu nádobu v
daném kalendářním roce. Splatnost této částky bude v případě uzavření smlouvy do 14-ti dnů od podpisu
smlouvy hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet OÚ v Trnovanech (bude upřesněno ve smlouvě
včetně určení místa pro ukládání sběrových nádob a sankci za nesplnění termínu splatnosti).
Smlouva bude platná pro dobu neurčitou s případnými změnami v ceně za svoz a likvidaci separovaného
odpadu. Pokud dojde v průběhu roku ke změnám, majícím vliv na obsah a znění smlouvy, je každá ze
smluvních stran povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé smluvní straně.
Beru na vědomí znění obecně závazné vyhlášky Obce Trnovany č. 1/2015 a jsem si vědom(a) následků
jejího porušování s tím, že Obec Trnovany může smlouvu (při zjištěném hrubém nebo opakovaném
porušování zásad vyhlášky) vypovědět.
V Trnovanech …...........................................

podpis.............................................................

Projednáno zastupitelstvem Obce Trnovany dne..........................(viz zápis z jednání) č. usn………………
Zastupitelstvo Obce Trnovany s uzavřením smlouvy

a) souhlasí

b) nesouhlasí

Žadatel vyzván k podpisu smlouvy dne...........................................................................................................
Vyřídil: Smlouvu převzal(a) obdobně dne.............................................podpis.................................................

