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objeđnatel se připojuje k systému svozrr a zneškodněnĺ sněslrého komunaürího odpadu z náđob o objeĺnull0 tltnĄ 1ĺ00lltľąktďje zajišťovan MěsteÍn Chornutovem pľoslřeđĺricMrrr pověřenáosoby, kteľá jc v tomto daném smluvĺdĺnvztďtu pĺovozcem.
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Jđeosvozazneškođněnĺ
oDPÁDYzE äwosĺÍ'z

odpadu ze
ÚŘĺoÜł

slalpiny odpadfr: 20 00 00
zPRÜMYsttl, VčETNĚľĚclľľo a to o ođ ad

oDPADY KoMtJNÁtNÍ A JIM PoDoBNÉ
oDDĚLENĚ sBÍRÁNÝcH sLoŽEK

Svoz uvedeĺrého ođpađu buđe provóděn z ....'.

tđer6 budou přrrurveryna sbnwlšÍě ł ŕłuí,

u
1

nr.

l) smlouva se uzavírá s účĺrurosđ od 1.1.20ffi na dobu u e u ľ č l t o u .
tato smlowa a záłoveű pozbývą|t platnosĺl v&chra

2) frěnÍllužby śryozu a zleškodněďołpadu

dnhu

2003
20 03 00
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3) Smlouva může být ukoltčena dolrodou obou smluvlúoh stĺnrr k dohođnutému termínu.

4) smtouva mužr být vypo vězrnapouze písemně a to dopoĺučorjĺn dopisem ľra adresu uvedenou ve smlour'ě'
' 

připaórě na zĺnĺnĺnóu ađreśu, kterou si smluvnĺ sbany pĺirkaarě ozrÁmily. Vypovězena můž€ být

Ŕeroukoliv smluvní stranou bez uđánt đťrvodu s dodržením tří měsíčllĺ výpověĺtrĺ lhriĘ' ktcrá zaöne běžet od

prvního dĺre měďce náslerlujícího po jejfun doručerrl dnŕré smtuvnĺ sbaně.

5) I po ĺlobu v,.}pověĺtní lhůý jc povinĺr objednatel plaüt za smlouvou sjeđnané vykony sjednanou cenu

Q Pokud jđe o uplatrěrrí ýpovědníclr lhťrt z dĺrvo<lů nesouhlasu objednatcle s cenovou ýší, budou se obě

smluvnĺ sbalryřĺditpostupem uvedeĺrým v časti IV. této srulouvy.

IV.

Na sjedrraný rozsalr plnění jde o ccnu za ođvoz ođpadu ajeho zľreškodnění :

Smluvnĺ ýkcn bude objednateiem Hĺazľ.n'.

)i. a) na zálđadě zaslané faktuÍy

x i; ł:s}ÍÍářáHadě teto smlour1y, aĺriź by nu ještě byla zaslláĺla firkhrľa

Pro předmětrou slÚžbu není provozre plátcem DPH.
uváaenĺ cerrové podmínly jsou platré r,ždy đo đnc jejiclr změny,lra kberé se obě srnluvní shany dohodnou.

v píípadĘ že v prubĺĺu smlĺ'ĺrího obđobĺ ĺto.jde ke nněĺrě počtu nádob na odpn{ pľonĺbre se toto ěasově i
do propočtrr celkové ceny zA sjeóranou službu.

ćrrr^^sluźbq ktera je pře-dmětem této snúouvy budc pÍovozcem upravována v návazrcsti na nakladové

podmĺnky provozce._ 
Pohld nebude objednatel s cenovou úpravou souhlasit, ľđělĺ toto provozĺÁ písemně a to đo lO-ti đnů od

obdľženĺ náwhu na čenovou úpľavu. V takovém přlpadě nrá p Íovozfre pńvo oĺl smlouvy odstoupit ke dni zněny
cerly, cožozĺláĺnl písemně olljóđnateli s provedenírn rýlłĺĺ'ol'ĺní' proveĺlených výkonů.

ńón'a objeůnLl po sclě1erlí cenové ĺměny futo pfueľnrrě průkazrré neodmltre do l0-ti đnri ocle đĺre

oznámĺ,ní, má se zato, žc se aněnou ceny soulrlasí.

v.

3) Cena za 1 nádobu za rok
2) Čebnost śYozu:

l) Počet přĺstavených
n:ńdob:

4) Cena za celkový pořet
přiľtavenÝch nádob :

t zł ŃáÍloBY o oB.IEMU 1t0 LľľRU
ZA P OPELNICE:

3) ťcna zn 1 nádobu ra ľolł
2) Cetnost sv{tzu:

1) Počet přistavených
nńdob:

nádob
4) lCena zn celkový počet

n zÄ NÁDoBY o oB.IEMU 1100
LITRÜ
Z,AKONTEJNERY:

5.rli5r-
lx t'. d ĺrě

1

5,L':50-' Kč
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pŘl ÚruuoÁcn cBtw v rłorovoslt :

rĺrk, nebo utuadu splátĘ na dalý ľok v hotovosti na
wilł ľvĺÍmĚ: hlÁ]vÍ. l .MÁJB Čj'p. ap, CHoMUI oV nebo
l Č.P. 4545, cĺIoMtllov - NA PRovozouvĚ

oDvozu ODPAJ]Ú, obdľä spolu s đokladem ke strľzeĺrí pľovcdené nříslušlré irlrady s a m o l e p k u pro
oaačeĺú nádoby na odpad o objemu l lo !' ti. popelĺrice z lilż je pľováděn ďe této smlouvy svoz ođpađu. 

-

đnteli vydána. Llez tohoto ozračení każlé nádoby lra oĺlpado provozc,em propřĺslušnýroĘnebuđe svozodpadupĺovôděn
a

smluvnĺho
átek a
ti provozce a

Pokud objeđnatel ułrađí platbu bezJrotovosüně na účet pĺovozre, je objeĺ}ntel povinen po pľoveđené rthradě
sedostaüt s doHadem o.proveđerú této úhrađy NA POKLADNÍM
tĺĺsľĚ: HÁv. l.vnln č.p. ap, cHoMUTov iúNI č"P. 45;5""
cHoMUTov _ NA PRovozoM{Ě oDvozu oD provedené ĺĺĺaáu
n|ĺ1lusné ccny, splatky rra centL pokr-l,d je uhrada ve splátkách mezi provozcenr a objednatelenr dolrođnuĘob$ $a molcp ku pĺcl oznčĺnĺĺrádobynao<Ipađ oobjcmu lloltj. popelĺicĺ znžjcpror,á<lärđleteto
smlottvy svoz oĺlpađtl

objeđnateli rydalra' Bez toltoto ozračení nádob1' 16 odpad o
rou pÍov(':'cenl pro příslušqi ĺoko nebuđe svoz odpađu pĺovađěn a

o

Doúčtovaní zaprovedenĺ lĺyššího rozsďrunež stanovila rmlouvą při objednavatelem objeđnaĺrém a
provozc€m provedenérn ryšším ýkonr1 bude provedeno do 3l ' l ' nasledujĺcĺho roku.

_ V pflpađě , žn, z provomhch důvodů dojđe k tomą Že bude pľovozcenr proveđen nižšĺ ročĺlĺ rozsnh slrĚelr,
brrde provedeno vyriětovaní též do 3l.l. násleĺlujícího rol<u.

tku ĺĺ sjeđrrarrý rrýkon a
lrterétnu měla být připsáĺra
uzavřcné smlouvyke dni' ke

Konečné vyučtovánl je proveclano k dah'' ke kterénlu byla slrrŽba ukonöeĺra'

J'fi.lg[.. l. . .. .. ł . .LriJ_r9 -
'. j:_'Ł:pac o I D . . . . ' 1-.2:3-], -

üíIcľr.O.......
k'łětcn.o......
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l. Żc:-:2!1-'
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=+ Nädoby na ođpad pouävat porrze k účelr1ke kterému jsou pronajaý' K jinému účelu nádoby na odpađ

llž{yg[ nęlze.
:+ odpad uklÁdat do sběmých nÁdob tĄ aby je bylo možno řódně uzavřĺt a odpađ z nich při manipulaci s nimi

aby ner4padával.
+ Za stanoviště nádob ođpovídÁ o bj e d n a t e l .

:+ Bez souhlasu pÍovozc€ n€pÍováđH zněnu stanoviště nádob'

+ objeđnatet je povinen celoročně pečovat o öistotu völeněného pĺostoru na odpadové náđoby vč' čištěÍ'I

v zimě tĄ aby byl umožněn přĺstup k náđobám.

9 Pro objednatele plať přĺsný zákaz k tomrł aby ukládal živnostenský odpad do nádob rľčených v rámđ Města

Chomutorła pro komunálnl ođpad.

+ Budou_li se nacházet v nádobách na odpad jiné odpady než uvedené v části lt. smlour'y, nenl pÍovozc€ 
_

povinen nÄdoby r1ptázdĺrit. V těchto přĺp'a.Ál.-'t.ĺĹłut t povin"', nádoby na odpad r'5práz&rit na vlashí

náł<lady.

=+ Pro trvđé rrmĺstěnĺ nÄđob na odpad na chodĺrĺoloĘ nlĺstních komunikacĺch, paĺkovišüch-a-vďejnýc!

prosbansfuĺch je objedĺratelpovinen mĺt totä 
'-- 

- - 
ńště schvĺleno přĺslušným odboĺem Městského rlřadu

Chomutov.

=+ tJkláđat do ĺrádob takové množsM odpadq aby hmotnost nÁdoby l10liüri nepřesäfila

= yznpfiöiněném objednetelem rranikloqprovozc€m

"au 
aow 'tĺą ňĺ*ĺ 'ĺ' 

vyrlőtovanýchpřepravĺrĺoh

Í'Áklad'r.
+ IJtuadit za provedenou službu cenu za podmĺnek ďe částĺ lV. smloury dle platebrúch podmĺnek uvedených

v části V. smlouvy.

uveđeno v öásti V. smlour'y.

=+ objednatel bude vnlävat za tiplahr reoyklačnĺoh dvorťr Města Chomutova.

=+ objeđnatet bude pôstrrpovat dĹ obecĺrÉ zlvaĺŕr1yt!áľĘ !ĺesb otomutova rĺyđané k naklÁđÁnĺ

s k-oĺnunátnĺm oĺt}adń, ďe čásü této vyhlÁšĘ rztotrujĺoích se na objeđnatele'

VIil.

vr.

Pň plněnĺ podmĺnek daných v této smlouvě pro objeđrrotele buđe pro objeđnatele zabezpečĺto :

o Pfistaveĺú k datu za}rôjenĺ sluŽby dohoĺlnuý počet nírdob dlc sjedĺranétro dnrltu'

o łabeąeěení sjeđnaĺré čebrosti woar' Pokud nebude možno zĺbezpeéitzptovoznlch důvodů no gtsoně

lde tąrto svoz ö]osově v náľrra&ún termfuru' Polĺud svoz

í moäo provésĘ pronútne se rozsah služby ve

finančnĺm vyĺovnánĺ mezi objedĺratelem a provozoem ve lhütě stanovené touto smlouvou'

o Pokud by z provon{ch důvodů provozce nebyl proveden svozve sjednaný termĺn a došlo by z tohoto

důvodu ke zrečištění stalroviště nádob na oańo' zau"ąečí vyčištění tohoto mĺsta na swj naklad ptovozce'

. Výměna běäým pouävánlm poškozené, opoÉeborraĺré ĺráđoby'

o Vrńcení rrypĺńzđĺrěné nóđoby na dohoűluté stanoviště'

OBIEDNAVAVINNOSTI
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O Pokud dojde zaviněnĺm obsluhy provozneke zĺreěištění mĺsta nakláđky odpadu a důvođem nebude ze sbany

objeđnatele přeplnění náđob, zabezpečłprovozce na svuj nálrlad r'yčištěĺú pĺostoru.

o Na požađavĘ objednavatele k úpravě počtu nádon na ođpaĄ k čehosti svoan odpověđět nejpozději do
konce jednoho měsíce ođ data obdržení písemného poädavku zda pÍovozce s uveđeným poädavkem
sou}rlasl. Polald aĺu změna se věorě i fiĺrančně promltne od prvého dne měsíce nasledujĺcĺho po rrystaverrĺ
sorrhlasu provozce, pokud neĺd touto smlouvou stanoveno v jiné časti jinak.

VIII.

1) zmény smlouvy, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak' se provádĺ písemnou formou.
2) Pokud objeđnatel do lO-ti kalendařních dnů písernnou formou neodmĺtne zněny smlouvy,

nebo nąředloŽi protináwĘ mä'se zato, že objednatel s předloženým návĺheĺn souhlasĺ.
3) rude-li obsahovat sběmá nádoba na ävnosteĺslĺý odpad - směsný domovní odpaĄ odpady, které do těchto

nádob dle této smlouvy nepaří, nezajistí pÍovozce r'5prázdněnĺ těchto náđob na odpad a ozrámí tuto
skuteönost objeđĺrateĘ kterýje povinen zsbe4ečitztďkodnění uvedených odpađů ve sběmé nádobě, nebo
nádobách ulo žnrľý ch säm.

4) ľoädavek nanłýśenL,snížení počtu nadob i đalší úđaje, jakznzĺrěĺi.smloury r5plývĄ
nubto podávat ze süany objednatele užÄy povnptsanrně. ZĺÍléIl^nabývá plaMost vždy až
po pĺsemnéĺn potvľzení ze sbarryprovoztre,časově talr'jakje touto smlouvou dohođnuto'

5) Průběhé pĺoblémy ke kvďitě služeb, čctrrosti svozr vč. nďilášenl poškozenĺ nádob, nutnost výměny nádob
lze provés-t telefonicĘ na provoz odvoan odpadů číslo telefonu:

r na đispečiĺrk provozce čĺslo telefonu :

6) Přípađne ĺoąory mezipÍovozcem a objednatelem řeší Město Chomutovzastoupené ođboĺem ävotnĺho
pĺosÉedí Městského úřadu v Chomutově.

7) sĺĺurmĺ sbany se zavazljí omámit si písemnou formou bez zbýečného ođklađu případnou změnu ađĺesy,
zĺněnu obchođĺúho jméną sídlą jakoži đđšĺ slaÚečnostĹ které se doýlojí předmětu uzavřené smlourĺy'

8) smlouva je rryhotovena ve dvou stejnopisecĘ zĺĺcltžobdľä jeden stejnopis provozce a jeden stejnopis
objednatel.

VChomutovědne: 17. 12. 1999 VClromutově an": ft 'u rý

ĺ ECHNlCKÉ SLL'jŹBY
rnáęia Chomutova

pÍispěvKová oĺganizace

43c o1 ciioMUTcV, Nám' 1 ínáje 89
A/

Za ptovozce

Jaĺoslav Hladĺk
ředitelTSmCh
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