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Smlouva o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti
nakládání s odpady na území města Vodňany a místních částí

Smluvní strany:

Město Vodňany
se sídlem náměstí Svobody 18, Vodňany I, 389 01 Vodňany
zastoupené starostou panem Milanem Němečkem
IČO: 00251984
DIČ: CZ00251984
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon: 383 379 111
email: muvod@muvodnany.cz

jako objednatel na straně jedné

a

RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
se sídlem Stožická 1333, 389 01 Vodňany
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 3128
zastoupený jednateli společnosti panem Martinem Hejdukem a panem Alešem Čížkem
IČO: 49023098
DIČ: CZ49023098
IČZ: CZC00525
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
telefon: 383 384 825
email: vodnany@rumpold.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v
platném znění tuto:

smlouvu o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání
s odpady na území města Vodňany a místních částí

Preambule

1. Objednatel je podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v aktuálním znění (dále jen „zákon“) původcem odpadů vznikajících na území města Vodňany z
činnosti fyzických osob, neboť původcem odpadů je obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba
odpad odloží na místě k tomu určeném a obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

2. Zhotovitel je oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona, je právnickou osobou
podnikající zejména v oblasti nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady. Zhotovitel splňuje
všechny předpoklady stanovené pro osobu oprávněnou k převzetí odpadů ve smyslu ustanovení
§ 12 odst. 3 zákona.

3. Zhotovitel prohlašuje, že objednateli řádně prokázal, že je oprávněn k převzetí odpadů ve smyslu výše
uvedeného ustanovení zákona a objednatel toto výslovně potvrzuje.
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I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem plnění podle této smlouvy je převod odpadu označeného podle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů, v platném znění, do vlastnictví zhotovitele, jako osoby oprávněné k jejich převzetí podle § 12 
odst. 3 zákona a to: 

- směsný komunální odpad, jehož seznam je uvedený v Příloze č. 1 k této smlouvě 
- nebezpečné a ostatní odpady, jejichž seznam je uvedený v Příloze č. 2 k této smlouvě 
- separované odpady, jejichž seznam je uvedený v Příloze č. 3 k této smlouvě  
- biologicky rozložitelný odpad, jehož seznam je uvedený v Příloze č. 4 k této smlouvě 

K převodu vlastnického práva k předmětnému odpadu na zhotovitele dochází v okamžiku dokončení přejímky 
odpadů do zařízení zhotovitele. Zhotovitel s takto převzatým odpadem dále naloží v souladu se zákonem 
a ostatními obecně závaznými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady, tedy zejména zajistí jeho další 
využívání či odstranění.  
 
Dojednané převody odpadů podle této smlouvy jsou sjednány od: 1.1.2020 (datum zahájení plnění). 
 
 

II. 
Podrobnosti poskytnutí plnění zhotovitelem 

 
1. Objednatel objednává převzetí odpadu, jeho odvoz a následné zajištění využití či zneškodnění tohoto odpadu 

zhotovitelem jakožto oprávněnou osobou, v pravidelných časových intervalech, z odpadových nádob 
umístěných na území obce – viz Přílohy č. 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2 a poskytování služeb s tím 
spojených. Přesné umístění svozových nádob, jejichž vyprazdňování bude zhotovitel zajišťovat, objednatel 
sdělí zhotoviteli písemně s dostatečným předstihem před prvním plánovaným svozem na základě této 
smlouvy. 

2. Termín svozu - kalendářní den - je určen na základě dohody smluvních stran – viz Přílohy č. 1, 2, 3 a 4. 
Sjednaný termín lze po vzájemném odsouhlasení změnit.  

3. V případě potřeby změny systému svozu odpadů se zhotovitel a objednatel na této změně písemně dohodnou. 
Změna bude oběma stranami odsouhlasena a bude zohledněna formou dodatku k této smlouvě vždy 
k 1. 1. následujícího kalendářního roku nebo bude zohledněna v novém znění smlouvy pro následující rok. 
Toto ustanovení platí pro veškeré změny stanovišť, navyšování nebo snižování počtu sběrných nádob, či 
rušení některých sběrných míst.  

4. Objednatel touto smlouvou pověřuje zhotovitele, aby na území obce a místních částí za něj vykonával práva 
a povinnosti stanovené pro obec jako původce odpadu zákonem, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel nebude odebírat odpad od fyzických osob oprávněných 
k podnikání nebo právnických osob, které nejsou zapojeny do systému obce nebo nemají uzavřenou 
samostatnou smlouvu se zhotovitelem.  

6. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat na základě výslovné žádosti s objednatelem při vytváření integrovaných 
systémů nakládání s odpadem.  

7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli na jeho výslovnou žádost konzultační služby při rozvoji 
nebo optimalizaci systému využívání odpadů, připravovat podklady a informace pro potřebná hlášení a být 
nápomocen v oblasti spolupráce objednatele se společností EKO-KOM, a.s., autorizovaná obalová společnost. 

8. Pokud bude zhotovitelem zjištěno, že do svozové nádoby byly uloženy předměty nebo materiál, který do ní 
nepatří, např. do nádoby pro komunální odpad bude vložen kovový šrot, stavební odpad, dřevo, tekuté a mokré 
odpady, horký popel, jedy a jejich obaly, toxické a infekční látky, předměty velkých rozměrů, které zůstávají v 
nádobě viset apod., je zhotovitel oprávněn plnění neposkytnout, takovou nádobu nechat nevyprázdněnou 
a vložit do ní zprávu, z jakého důvodu se tak stalo. Náhradní svoz v tomto případě zhotovitel nezajistí.  

9. Pokud by byly ve svozové nádobě předměty, které do ní nesmí být ukládány, uloženy skrytě, zhotovitel by 
tedy tyto předměty naložil do svozového vozu, a tyto předměty by způsobily zhotoviteli škodu, např. na 
svozovém vozidle, bude prokazatelně způsobená škoda zhotovitelem vymáhána v souladu s platnou 
legislativou. 

10. Zhotovitel je oprávněn plnění neposkytnout v případě, že by mohlo jízdou svozového vozidla dojít k ohrožení 
cizího majetku nebo samotného vozidla. 
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III. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění podle této smlouvy, spočívající v převzetí dohodnutých druhů odpadů, 

tj. sběr, svoz a odstraňování odpadů a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem, ostatními 
obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznou vyhláškou obce o nakládání s odpady, plánem 
odpadového hospodářství obce a touto smlouvou.  

2. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o množství a druzích svezených odpadů a předkládat ji 
objednateli čtvrtletně, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, 
nebo dle požadavku objednatele.  

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele poskytnout další informace o zajišťovaných službách a umožnit 
objednateli průběžnou kontrolu odvozu odpadů, následného využití či odstranění odpadu, převzatého 
zhotovitelem od objednatele, a kontrolu plnění smlouvy. Zjistí-li objednatel, že plnění je prováděno 
zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, vyzve písemně zhotovitele k odstranění zjištěných nedostatků 
v přiměřené lhůtě, kterou zhotoviteli určí. 

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat převzetí a svoz odpadů z určených míst a stanovišť v pravidelných 
dohodnutých termínech. Zhotovitel převezme odpad ze všech svozových nádob nacházejících se na určených 
místech a stanovištích a tyto budou vyprazdňovány bez ohledu na jejich naplněnost. Zhotovitel nebude přebírat 
odpad uložený mimo svozové nádoby na sběrných místech (např. pytle s neidentifikovaným druhem odpadu). 
Toto neplatí pro pytle, určené k uložení určitého druhu odpadu. Zhotovitel dále nebude přebírat odpad 
převyšující objem nádoby. Svoz smí být zhotovitelem prováděn v době od 6.00 do 22.00 hod. v pracovní dny a 
o víkendech od 8.00 do 22.00 hod.  

5. Zhotovitel zajistí, aby při svozu v místě vyprazdňování svozových nádob, nedošlo ze strany zhotovitele ke 
znečištění okolí odpadem z těchto nádob. Zajistí, aby se bezprostředně po svozu v místech vyprazdňovaných 
svozových nádob (veřejné prostranství, komunikace) nenacházely žádné zbytky odpadu z vyprázdněných 
nádob. Pokud dojde při přemisťování a vyprazdňování svozových nádob ke znečištění, zhotovitel neprodleně na 
vlastní náklady zajistí odstranění takových nečistot z trasy přesunu sběrné nádoby do místa vyprazdňování.  

6. Zhotovitel zajistí uložení svozových nádob na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. 
7. Při přebírání (svozu) odpadů nesmí zhotovitel ohrozit bezpečnost silničního provozu a pohyb chodců. 
8. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy zabránit vzniku škod, které by svojí činností mohl způsobit objednateli 

nebo jiné třetí osobě. V případě vzniku škody, která je prokazatelně způsobena zhotovitelem, je zhotovitel 
povinen tuto škodu neprodleně na vlastní náklady odstranit, pokud se s poškozeným nedohodne na finanční 
náhradě škody. 

9. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit objednatele na poškozené sběrné nádoby. V případě poškození 
sběrné nádoby ze strany zhotovitele, zajistí zhotovitel na své náklady její opravu či výměnu. 

10. Pokud zhotovitel neuskuteční svoz odpadu v daném termínu vlivem tzv. vyšší moci, zajistí náhradní svoz podle 
svých aktuálních možností, zpravidla do konce svozového dne, ve výjimečných případech nejpozději do konce 
následujícího dne. Pokud to nastalá situace nedovolí, situace a náhradní svoz bude řešen dohodou smluvních 
stran. 

 
 

IV. 
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je povinen po dobu účinnosti této smlouvy pro sjednaný předmět plnění využívat výlučně služeb 

zhotovitele a nesjednat na tyto činnosti smlouvu s jiným zhotovitelem. 
2. Povinností objednatele je zaplatit zhotoviteli za provedené služby částku fakturovanou podle cenového ujednání 

této smlouvy. 
3. Objednatel je povinen spolupůsobit při zajišťování činnosti zhotovitele na správním území obce 

a poskytovat zhotoviteli včas informace nezbytné pro poskytování plnění podle této smlouvy. 
4. Objednatel je povinen zajistit sjízdnost příjezdových cest v místech svozu, tj. zpevnění povrchu a odstranění 

větví zasahujících do průjezdu svozového vozidla.  
5. Dopravním značením a jinými opatřeními je objednatel povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady k volnému 

přístupu do míst, kde jsou umístěny svozové nádoby určené k vyprázdnění, případně pro svoz v souladu 
s dohodnutou rajonizací svozu pro obec.  
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6. Objednatel je povinen informovat všechny uživatele svozových nádob, že v den svozu musí být svozové nádoby 
přistaveny na chodník (či určené místo) nejpozději do 6.00 hod. ráno.  

7. V případě nepřístupnosti některých svozových míst připravovanými opatřeními, která podléhají schválení obce 
(uzavírka komunikace, stavební činnost apod.), je objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného 
odkladu a zajistit, aby sběrné nádoby byly shromážděny na dohodnutém přístupném místě či dohodnout se 
zhotovitelem náhradní řešení svozu v daném místě. 

8. V případě náhradního svozu je objednatel povinen upozornit na změnu všechny uživatele svozových nádob. 
9. Objednatel je povinen informovat všechny uživatele svozových nádob, jaký odpad jsou povinni do určené 

svozové nádoby ukládat, a to ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění. Při porušení této 
povinnosti objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu, která mu v důsledku toho vznikne. 

10. Objednatel je povinen zajistit, aby uživatelé měli dostatečný počet nádob s objemovou kapacitou odpovídající 
produkci odpadu uživatele. 

11. V případě pronájmu svozové nádoby je objednatel povinen se o ni řádně starat a po ukončení platnosti smlouvy 
ji vrátit zpět zhotoviteli ve stavu odpovídajícímu stáří a opotřebení.  V případě ztráty nádoby, jejího zničení či 
poškození způsobeném špatným zacházením ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
v případě ztráty či zničení zůstatkovou hodnotu této nádoby, v případě poškození náklady potřebné na její 
opravu. 

 
 

V. 
Cena za poskytované plnění a podmínky platby 

 
1. Cena za poskytnuté plnění podle smlouvy v rozsahu článku I. a II. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 
 

A) Pro komunální odpad je cena stanovena takto: 
  je stanovena v Příloze č. 1 
 

B) Pro nebezpečné a ostatní odpady je cena stanovena takto: 
je stanovena v Příloze č. 2 
 

C) Pro separované odpady je cena stanovena takto:  
je stanovena v Příloze č. 3 

 
D) Pro biologicky rozložitelný odpad je cena stanovena takto: 

je stanovena v Příloze č. 4 
 
2. Fakturace bude zhotovitelem prováděna 1 x měsíčně a to vždy k 15. dni příslušného měsíce. Částka bude 

účtována podle skutečného množství a druhů svezených odpadů na základě evidence zhotovitele. 
Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je platná vždy do 31. 12. příslušného roku. Pro každé další období, vždy v 
trvání jednoho kalendářního roku, bude cena stanovena písemným dodatkem k této smlouvě, uzavřeným 
nejpozději do 31. 1. daného kalendářního roku, podepsaným oběma smluvními stranami. Návrh zhotovitele na 
změnu ceny a její zdůvodnění, zhotovitel předloží objednateli, který je povinen návrh posoudit a bude-li 
oprávněný, změnu ceny dodatkem k této smlouvě schválit. 

 
 

VI. 
Sankce, smluvní pokuty 

 
1. Objednatel je oprávněn, v případě opakovaného porušení a neplnění povinností uvedených v článku 

III. zhotovitelem, u kterých zhotovitel neprokáže objektivní překážky, a na jejichž porušení či neplnění byl 
zhotovitel písemně upozorněn a nesjednal v přiměřené nezbytně nutné lhůtě nápravu, zajistit si jejich splnění 
jiným způsobem. 

2. Zhotovitel je oprávněn v případě opakovaného porušení a neplnění povinností uvedených v článku 
IV. objednatelem, u kterých objednatel neprokáže objektivní překážky, na jejichž porušení či neplnění byl 
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objednatel písemně upozorněn a nesjednal v přiměřené nezbytně nutné lhůtě nápravu, zajistit si jejich splnění 
jiným vhodným způsobem, a to na náklady objednatele. 

3. Ujednání v odst. 1. a 2. tohoto článku se nevztahují zejména na případy neplnění z důvodů nesjízdnosti 
a neprůjezdnosti komunikace pro svozovou techniku, z důvodů nesprávně zaparkovaných automobilů, vlivů 
způsobenými vyšší mocí, pokud na tuto skutečnost zhotovitel či objednatel druhou smluvní stranu neprodleně 
upozorní. Náhradní plnění bude poskytnuto po odpadnutí této překážky dle dohody s objednatelem a na jeho 
náklady.  

4. V případě, že nebude objednatelem řádně a včas uhrazena faktura, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Smluvní pokuta 
je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

 
 

VII. 
Doba trvání a možnosti ukončení smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran k sjednanému datu. 
3. Tuto smlouvu každá ze smluvních stran může vypovědět písemnou výpovědí v šestiměsíční výpovědní lhůtě, 

která se počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní 
straně.  

4. V případě, že objednatel neuhradí včas a řádně jakoukoli fakturu, vystavenou zhotovitelem, či bude vůči 
objednateli zahájeno insolvenční řízení, zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez sjednané 
výpovědní lhůty. Smlouva pak končí ke dni doručení této výpovědi objednateli. 

5. Pro doručování písemností – výpovědi smlouvy, se přiměřeně použije ustanovení §21 – doručování právnickým 
osobám, dle správního řádu.  

6. Ukončení platnosti smlouvy nikterak neovlivňuje povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli za již poskytnuté 
plnění. 

 
 

VIII. 
Zásady ochrany osobních údajů 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy upozorněn na existenci tzv. Zásad ochrany osobních  

údajů, jejichž předmětem jsou informace o zpracování osobních údajů objednatelem, jakož i o právech, které v 
uvedené souvislosti má fyzická osoba jako subjekt údajů, a možnostech jejich uplatnění (dále jen „Zásady 
ochrany osobních údajů“).  

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že měl možnost seznámit se s obsahem Zásad ochrany osobních údajů, že se s jejich 
obsahem skutečně seznámil a že si je vědom skutečnosti, že je subjektem (osobních) údajů, které jsou 
objednatelem zpracovávány.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Zásad ochrany osobních údajů splnil svou povinnost poskytnout subjektu 
údajů informace, které je mu povinen poskytnout ve smyslu aplikovatelných právních předpisů, zejména pak 
GDPR, a to jak pro případ, kdy jsou osobní údaje získány od subjektu údajů, tak pro případ, že osobní údaje 
nejsou získány od subjektu údajů. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že s obsahem Zásad ochrany osobních údajů seznámí každého, kdo jej při jednání s 
objednatelem bude zastupovat či jinak reprezentovat, resp. každého, jehož osobní údaje byly či budou 
objednateli poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření této smlouvy, uzavřením této smlouvy, jakož i v 
souvislosti s jejím plněním. Uvedeným nejsou nijak dotčena práva takových osob ve smyslu aplikovatelných 
právních předpisů, zejména pak GDPR, ani povinnosti, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
takových osob má či bude mít objednatel. Objednatel však má právo důvodně se domnívat, že kdokoli, kdo ho v 
souvislosti s touto smlouvou kontaktuje jako zástupce či jiný reprezentant poskytovatele se předem seznámil se 
Zásadami ochrany osobních údajů. 
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IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke 

všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 
2. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, které budou číslovány a podepsány oběma smluvními 

stranami.  
3. Stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této 

smlouvy platná a účinná. V tomto případě smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě nezbytný k tomu, aby 
v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům 
neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom. 
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města. 
6. Po přečtení této smlouvy její účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, jejímu 

obsahu porozuměli, s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz tuto smlouvu dnešního dne podepisují. 
7. Tato smlouva nahrazuje stávající smlouvy mezi výše uvedenými subjekty.  
8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3. Příloha č. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vodňanech, dne…………………………….  Ve Vodňanech, dne…………….……………… 
 
 
 
Za objednatele, Město Vodňany                             Za zhotovitele,  RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. 
 
Milan Němeček – starosta města                                      Martin Hejduk, Aleš Čížek – jednatelé společnosti 
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Příloha č. 1  
 
Cena za odstranění a svoz směsného komunálního odpadu kategorie „O“  (k.č. 200301) 
 
 
Pro komunální odpad je cena stanovena: 
 

- za převzatý odpad:                     790  Kč/1 t 
(osvobozeného od poplatku dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění) 
 

- za svoz odpadu (doprava, manipulace):   10 800  Kč/1 svozový den   
 
 
Typ svozu Četnost Svozový 

den 
Počet 
nádob 

Nádoba Stanovení ceny Nájem 
 

 
Svoz pro občany města, fyzické 
osoby podnikatele a právnické 
subjekty 
 
 - viz rozpis ulic a místních 
částí 
   (Příloha č 1/2) 
 

 
3 x 

týdně 

 
pondělí 
úterý 
pátek 

  
110 l, 120 l, 
240 l, 1100 l 

  
1 svozový den/t 

 

 
Svoz obecních kontejnerů 
v pronájmu objednatele 
 
- viz rozmístění kontejnerů 
  (Příloha č. 1/3) 
 

 
3 x 

týdně 

 
pondělí 
úterý 
pátek 

 
46 

 
1100 l 

 
t 
 

 
80 Kč/ 

1 kont./1 měsíc 

 
Svoz velkoobjemových 
kontejnerů v pronájmu 
objednatele 
  
- viz rozmístění kontejnerů 
 (Příloha č. 1/1) 
 

 
2-3 x 
týdně 

 
pondělí 
středa 
pátek 

 

 
4 

 
velkoobj. 

kont. s víky, 
9 m3 

 
t/km 

 
viz ceník 

(Příloha č. 2/2-3) 

 
8 400 Kč/ 

1 kont./1 rok 

 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1/1 - Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad  
 
Umístění Počet Četnost 
Chaty – za mostem 1 3x týdně 
Škorna  - vnitroblok 1 2x týdně 
Škorna – za Albertem 1 2x týdně 
Hřbitov 1  

Celkem 4  
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Příloha č. 1/2 - Rozpis ulic a místních částí pro svoz komunálního odpadu  
 

 pondělí úterý pátek 

Alešova Barvířská Alfonse Šťastného 

Bavorovská Benďák Augustina Křížka 

Čsl. Armády Číčenická Budějovická 

Družstevní Dr. Hajného Čelakovského 

Havlíčkova Fügnerova Elektrárenská 

Heritesova Chaty Fučíkova 

Heydukova Komenského Chelčická - 1. část od trati 
Holečkova Lesní Chmelenského 

Husova Majerova Kampanova 

Chelčická - 2. část na Chelč. Mlýnská Kodádkova  

Jiráskova Mokrého Legií 
Kalinovo nám. Na Valše Na Žabce 

Mánesova Nad Velkou Podvinicí Nádražní 
Míru nám. Svobody - část u Zl.Soudku nám. Svobody - část u OD Kor. 

Nám. 5. května Parkánská P. Bezruče 

Nerudova Pivovarská Radomilická 

Nová Písecká Revoluční 
Palackého Rechle Smetanova - kont. 

Petra Chelčického Rybářská Sovova 

Severní Říční Sídliště Škorna 

Smetanova Staromostecká Švermova 

Stožická Staropoštovská Ve Stodolách 

Štítného Suchomelka Vinařického  
Šumavská Škorna sídliště Výstavní 

Ulička Tylova Výstavní - paneláky 

V Líse Tyršova 
 Vrchlického U Jatek 
 Výstavní - paneláky U Starých stodol 
 Waldhauserova Ve Strouze 
 Zeyerova Za Kapličkou 
 

 
Zahradní 

 

 
Zámecká 

 

 
Zátiší 

 

 
 

  
  Místní části: Místní části: 

 Hvožďany Čavyně 
 Křtětice 

  Pražák 
  Radčice 
  Újezd 
  Vodňanské Svobodné Hory   
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Příloha č. 1/3 - Rozmístění kontejnerů 1100 l na komunální odpad v pronájmu objednatele 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Umístění Počet Četnost 
Areál Blanice 1 1x týdně 
Budějovická (bytovky) 1 1x týdně 
Elektrárenská 28 – soc.byty (z ulice Kodádkova) 2 1x týdně 
FK Vodňany – hřiště 1 tel. 
Chaty – jatka 2 1x týdně, léto 2x týdně 
Chaty – točna 1 1x týdně, léto 2x týdně 
Chaty - u Železňáku  1 1x týdně 
Kampanova – činžáky – u vlakové nádraží 2 2x týdně 
Kodádkova – ubytovna č.p. 22 - parkoviště 1 1x týdně 
Kodádkova 844 – zadní vjezd CSP Vodňany 1 1x týdně 
Kodádkova 845 – zadní vjezd CSP Vodňany 1 1x týdně 
Míru – na křižovatce Na Sadech 2 1x týdně 
Pivovarská (parkoviště u bytových domů) 3 1x týdně 
Poliklinika – ve vnitrobloku 1 1x týdně 
Pražák – chaty – v autokempu 2 1x týdně 
Smetanova 1001 1 1x týdně 
Smetanova 1129 1 1x týdně 
Smetanova 871, 872 1 2x týdně 
Smetanova 875, 876 1 2x týdně 
Sportovní hala – u jídelny  2 1x týdně 
Sídliště Škorna/Chelčická – vedle č.p. 1223 3 2x týdně 
Vod. Sv. Hory - křižovatka u křížku 3, 2x 110 l 1x týdně 
Vod. Sv. Hory – samota 1x 120 l 1x týdně 
Výstavní 1030, 1031 2 2x týdně 
Výstavní 1032, 1033 2 2x týdně 
Výstavní 1034, 1035 2 2x týdně 
Výstavní 1044, 1045 2 2x týdně 
Výstavní 1036 - 1042 4 2x týdně 
Celkem  46   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vodňanech, dne…………………………….  Ve Vodňanech, dne…………….……………… 
 
 
 
Za objednatele, Město Vodňany                             Za zhotovitele,  RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. 
 
Milan Němeček – starosta města                                      Martin Hejduk, Aleš Čížek – jednatelé společnosti 
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Příloha č. 2 
 
Cena za odstranění nebezpečných a některých ostatních odpadů, cena za dopravu a manipulaci 
 
 
Typ svozu Četnost Svozový 

den 
Počet 
nádob 

Nádoba Stanovení ceny Nájem 
 

 
Svoz nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu 
 
- stanovené termíny  
 

 
2 x 

ročně 

   
velkoobjemový 

kontejner 
20-40 m3 

 
t/km 

 
viz ceník 

Příloha č. 2/2-3 
 

 

 
Příjem odpadů  
v areálu řízené skládky 
 
- viz Příloha č. 2/1 
 

 
denně 

    
t 
 

viz ceník 
Příloha č. 2/2-3   

 

 
 
 
 
Příloha č. 2/1 – Příjem odpadů v areálu řízené skládky – sběrného dvora 
 
Občané města (fyzické osoby), fyzické osoby podnikatelé a právnické subjekty mohou ukládat ostatní odpady, 
nebezpečné odpady, vyřazené elektrické zařízení a bio odpad v areálu řízené skládky společnosti RUMPOLD 01 
– Vodňany s.r.o. na adrese Stožická 1333, 389 01 Vodňany v této provozní době: 
 
Pondělí   6.00 hod. - 16.00 hod. 
Úterý    6.00 hod. - 16.00 hod. 
Středa    6.00 hod. - 17.00 hod. 
Čtvrtek   6.00 hod. - 16.00 hod. 
Pátek   6.00 hod. - 15.00 hod. 
Sobota (lichý týden) 8.00 hod. - 12.00 hod.  
 
Občané města (fyzické osoby), fyzické osoby podnikatelé a právnické subjekty zapojené do systému města mají 
možnost ukládat odpad zdarma, zpoplatněny jsou jen stavební odpady skupiny katalogové číslo 
17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), které se platí přímo 
u obsluhy sběrného dvora.  
 
Areál řízené skládky slouží jako místo zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení 
(ZO-EEZ) a to pro všechny skupiny zařízení, jejichž zpracování zajišťují společnosti Elektrowin, Asekol, Ekolamp. 
 
Zajišťujeme příjem biologicky rozložitelných odpadů a provoz kompostárny, na které zpracováváme biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného původu, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem 
živočišného původu. 
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Příloha č. 2/2 - Ceník nebezpečných a některých ostatních odpadů  
 
Kat.č. Kat. Název odpadu Cena (Kč/t) 
    
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 10 000 
150111 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplň.hmotu (např.azbest) včetně 

prázdných tlakových nádob 
10 000 

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

 8 000 
 

160107 N Olejové filtry 10 000 
160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 10 000 
170106 N 

 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

 2 000 

170601 N Izolační materiál s obsahem azbestu  2 100 
170605 N Stavební materiál obsahující azbest (eternit)  2 100 
200113 N Rozpouštědla  8 000 
200119 N Pesticidy       14 000 
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (rozbité)  8 000 
200126 N Olej a tuk neuv.pod č. 200125 – odpadní, motor., převod. a mazací oleje       12 000 
200127 N Barvy, lepidla obsahující nebezpečné látky        8 000 
200129 N Detergeny obsahující nebezpečné látky (odmašť.přípr.)        8 000 
200131 N Nepoužitá cytostatika - léky      12 000 
200133 N Baterie a akumulátory       0 
200137 N Dřevo obsahující nebezpečné látky        8 000 
    
160103O O Pneumatiky - osobní         2 500 
160103V O Pneumatiky – nákladní a ostatní         5 000 
170101 O Beton           500 
170102 O Cihly           500 
170103 O Tašky a keramické výrobky           500 
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 170106 
          700 

170302 O Asfaltové směsi - lepenka        1 800 
170604 O Izolační materiály        1 900 
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901-3        1 100 
200111 O Textilní materiály        1 500 
200125 O Jedlý olej a tuk      zdarma 
200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 200137          700 
200139 O Plasty         2 000 
200140 O Kovy       0 
200201 O Biologicky rozložitelný odpad           450 
200202 O Zemina a kameny           200 
200203 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad – odpad z městské zeleně, hřbitovů           790 
200301 O Směsný komunální odpad           790 
200302 O Odpad z tržišť           790 
200303 O Uliční smetky           790 
200307 O Objemný odpad        1 400 
    
 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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Příloha č. 2/3 - Ceník dopravy a ostatních služeb 
 
 Cena  
Nosič kontejnerů o objemu  5-18m3, do 3t nákladu    29 Kč/1km 
Nosič kontejnerů o objemu 12-40m3    40 Kč/1km 
Nosič kontejnerů o objemu 12-40m3 s vlekem (souprava)   47 Kč/1km 
Dodávka s hydraulickým čelem   21 Kč/1km 
Manipulace - skládání a natahování kontejnerů     100 Kč/15min. 
Manipulace - ruční skládání a nakládání     100 Kč/15min. 
Sací vůz / cisterna   42 Kč/1km 
Sací vůz - sání , přečerpávání, výtlak      480 Kč/60min. 
Sací vůz - čištění a sání kalů a hrubých nečistot              2 200 Kč/60min. 
 

Ostatní služby 
Zpracování ročního hlášení zdarma 
Zpracování výkazů pro EKO-KOM, a.s. zdarma 
Zpracování  OLPNO (Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů) zdarma 
Zpracování výkazů pro ČSÚ zdarma 
Pronájem velkoobjemového kontejneru dle domluvy 
Mytí nádob              200 Kč/1ks 
   
 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vodňanech, dne…………………………….  Ve Vodňanech, dne…………….……………… 
 
 
 
Za objednatele, Město Vodňany                             Za zhotovitele,  RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. 
 
Milan Němeček – starosta města                                      Martin Hejduk, Aleš Čížek – jednatelé společnosti 



13 
 

Příloha č. 3 
 
Cena za odstranění a svoz separovaných odpadů 
 
Odpad 
(katalogová čísla) 

Nádoba 
 

Počet 
nádob 

Četnost vývozu Cena 
1 ks/1výsyp 

Nájem 
1 nádoba/1 měsíc 

Plast 
(k.č. 200139) 
viz Příloha č. 3/1-
2 

Zvon 1,1 - 2,5 m3 

 
43 1x týdně 

nebo dle 
požadavku 

390 Kč  

Plast 
(k.č. 200139) 
viz Příloha č. 3/1-
2 

Kontejner 1100 l 
 

4 1x týdně 
nebo dle 

požadavku  

390 Kč  

Papír 
(k.č. 200101) 
viz Příloha č. 3/1-
2 

Zvon 1,1 - 2,5 m3 37 1x týdně 
nebo dle 

požadavku  

290 Kč  

Papír 
(k.č. 200101) 
viz Příloha č. 3/1-
2 

Kontejner 1100 l 3 1x týdně 
nebo dle 

požadavku  

290 Kč  

Sklo 
(k.č. 200102) 
viz Příloha č. 3/1-
2 

Zvon 1,1 - 2,5 m3 39 1x měsíčně 
nebo dle 

požadavku 

290 Kč  

Sklo 
(k.č. 200102) 
viz Příloha č. 3/1-
2 

Kontejner 1100 l 1 1x měsíčně 
nebo dle 

požadavku 

290 Kč  

Kovy  
(k.č. 200140) 
viz Příloha č. 3/1 

Zvon 1,1 m3 10 1x měsíčně 
nebo dle 

požadavku 

290 Kč   

Jedlé oleje 
(k.č. 200125) 
viz Příloha č. 3/3 

240 l 5 1x měsíčně 
nebo dle 

požadavku 

120 Kč     0 Kč 

 Zvon 1,1 - 2,5 m3 34   160 Kč 

 Kontejner 1100 l 6     80 Kč 

 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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Příloha č 3/1 – Rozmístění nádob na separaci – zvony 
 

 

 
 
 
Příloha č. 3/2 - Rozmístění nádob na separaci – kontejnery 1100 l  
 
 Plast Papír Sklo 
Bavorovská (FK Vodňany) 1   
Majerova (za MÚ) 1 1 1 
Pivovarská (parkoviště u byt.domů) 1 1  
Staromostecká (areál Blanice) 1 1  
Celkem 4 3 1 
 
 
 
 

 Plast Papír Sklo Kovy 
Bavorovská 1 1 1  
Budějovická (bytovky) 1 1 1 1 
Kalinovo náměstí 1 1 1  
Kampanova (pošta) 1 1  1 
Kodádkova  (u zad. vchodu CSP) 1 1 1 1 
Legií (u Radosti) 2 2 2  
Míru 1 1 1  
Mosteckých 1 1 1  
Na Sadech 2 1 1 1 
Nerudova 1 1 1 1 
Pivovarská (parkoviště u byt.domů)   1  
Radomilická  1 1 1 1 
Revoluční (za Sikem) 1 1 1  
Smetanova (u garáží) 2 1 2 1 
Staromostecká (areál Blanice)   1  
Staropoštovská (u Zámečku) 1 1 1  
Sídliště Škorna  (vnitroblok) 2 2 2 1 
Šumavská  1 1 1  
Tylova 1 1 1  
Tyršova 1 1 1 1 
Ulička (za OD Koruna) 1 1   
Ve Stodolách 2 1 2  
Vinařického  1 1 1  
Výstavní (proti víceúčelové hale) 1 1 1  
Výstavní (sportovní hala) 1    
Výstavní (u Družby) 3 2 2 1 
     
Místní části:     
Čavyně 1 1 1  
Křtětice 1 1 1  
Pražák  4 3 3  
Radčice 1 1 1  
Újezd, Hvožďany 4 4 4  
Vod. Sv. Hory 1 1 1  
Celkem 43 37 39 10 
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Příloha č. 3/3 - Rozmístění nádob na sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku 
 
  
Umístění Počet Typ nádoby 
Budějovická (bytovky) 1 240 l 
Kodádkova  (u zad. vchodu CSP) 1 240 l 
Výstavní (proti víceúčelové hale) 1 240 l 
Sídliště Škorna (vnitroblok) 1 240 l 
Smetanova (u garáží) 1 240 l 
Celkem 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vodňanech, dne…………………………….  Ve Vodňanech, dne…………….……………… 
 
 
 
Za objednatele, Město Vodňany                             Za zhotovitele,  RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. 
 
Milan Němeček – starosta města                                      Martin Hejduk, Aleš Čížek – jednatelé společnosti 
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Příloha č. 4  
 
Cena za odstranění a svoz biologicky rozložitelného odpadu kategorie „O“  (k.č. 200201) 
 
 
Pro biologicky rozložitelný odpad je cena stanovena: 
 

- za převzatý odpad:                 450 Kč/1 t 
 

- za svoz odpadu (doprava, manipulace):             10 800 Kč/1 svozový den  
  
 
Typ svozu Četnost Svozový 

den 
Počet 
nádob 

Nádoba Stanovení ceny Nájem 
 

 
Svoz pro občany města 
 
 - viz rozpis ulic  
   (Příloha č. 4/1) 

 
1x14 dní 

 
 

 
pátek 

 
liché týdny 

  
240 l 

  
1/4 svozového dne/t 

 
2 700 Kč/t 

 

 
Svoz obecních kontejnerů  
 
- viz rozmístění kontejnerů 
  (Příloha č. 4/2) 

 
1x14 dní 

 
pátek 

 
liché týdny 

 
4 

 
240 l 

 
t  

 
 

 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 
Příloha č. 4/1 – Rozpis ulic svozu biologicky rozložitelného odpadu 
 
Ulice - svozový den – pátek 
Čelakovského 
Fučíkova 
Chmelenského 
Legií 
P. Bezruče 
Radomilická 
Revoluční 
Sovova 
Švermova 
 
Příloha č. 4/2 - Rozmístění obecních kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad  
 
Umístění Počet Typ nádoby Četnost 
Majerova (za MÚ) 1 240 l 1x 14 dní 
Smetanova (u garáží) 1 240 l 1x 14 dní 
Sídliště Škorna (vnitroblok) 1 240 l 1x 14 dní 
Výstavní (u Družby) 1 240 l 1x 14 dní 
Celkem  4   
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