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Smlouva  

uzavřená ve smyslu zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

  

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

     Obec Židovice 

sídlem:     Židovice 78 

41183 Hrobce 

IČO:      00526479 

zastoupená oprávněnou osobou: Ing. Miloslav Krejný - starosta obce 

a 

Fyzická osoba 

jméno a příjmení:   ……………………………………. 

datum narození:   ……………………………………. 

trvalé bydliště:   ……………………………………. 

kontakt /telefon, e-mail/:  ……………………………………. 

     ……………………………………. 

      

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Obec Židovice stanovila obecně závaznou vyhláškou číslo  2/2019 systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na katastrálním území obce a v jejich místních částech. 

2. Obec Židovice vybírá za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů úhradu od fyzických osob. 

 

III. 

ÚHRADA 

1. Výše úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů je stanovena v příloze číslo 1 (prohlášení plátce úhrady) a v příloze 

číslo 2 (ceník úhrad za svoz) této smlouvy.  

2. Výše úhrady na první a druhé pololetí je stanovena zastupitelstvem obce nejpozději 

v prosinci předcházejícího roku.  

3. Úhradu lze provést hotově do pokladny obce Židovice nebo na účet obce Židovice, který 

je vedený u UniCredit Bank, číslo účtu: 1387693204/2700.  Samolepku /y/ je možno 

vyzvednou pouze proti hotovostní platbě do pokladny obce Židovice anebo po připsání 

částky na účet obce Židovice. 

4. Při změně okolností rozhodných pro stanovení výše úhrady je obec Židovice oprávněna 

změnit výši úhrady na nový kalendářní rok. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě 

změny úhrady, nebude uzavírán dodatek ke smlouvě, avšak obec Židovice vystaví novou 

přílohu číslo 2, která bude pro obě strany závazná a je nedílnou součástí této smlouvy. 
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IV. 

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 

1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určeným a ode 

dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně 

shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, 

pokud odpad samy nevyužívají v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními 

předpisy. 

2. Fyzické osoby jsou povinny platit úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů podle této smlouvy. 

 

V. 

POVINNOSTI OBCE 

1. Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který 

produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky 

komunálního odpadu (např. zbytky barev, spotřební chemie, zářivky apod.) 

2. Na obce se vztahují povinnosti původců odpadů podle § 16 zákona číslo 185/2001 Sb. o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se sestává ze dvou (2) stran textu a dvou (2) příloh, které jsou nedílnou 

součástí této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž oba jsou právně 

stejnocenné. Každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení této smlouvy. 

3. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, nejdéle však do ukončení platnosti a účinnosti 

stávajícího znění Zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb., §17 odst. 6. 

4. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět jen z důvodů neplnění povinností 

vyplývajících ze zákona a této smlouvy, druhou smluvní stranou. Výpovědní lhůta je dva 

(2) měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi. 

5. Obec Židovice je oprávněna smlouvu vypovědět též z důvodu změny systému vybírání 

úhrady za shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů od fyzických osob. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem ………….….. 

 

 

 

 

V Židovicích, dne     V Židovicích, dne  

 

………..………………………   ……………………………… 

Fyzická osoba      Obec Židovice 

      Ing. Miloslav Krejný - starosta 


