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objednatel 
Ing. Jiří Macho ředitel Oblast. ředitelství Ostrava 

 

Zhotovitel 
 

 

 

 

KONKRETIZACE ROZSAHU, DOBY A MÍSTA PLNĚNÍ, VČETNĚ CENY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady uzavřené dne 1.11. 2016 

mezi společnosti SMOLO Services s.r.o. jakožto zhotovitelem a Správa železniční dopravní cesty,státní organizace jakožto objednatelem  

V návaznosti na ustanovení: 

 Všeobecných obchodních podmínkách zhotovitele (VOP), které jsou nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, tj. článek IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ odst. 5 VOP, 

se smluvní strany dohodly, že toto znění přílohy nahrazuje s účinností k níže uvedenému dni její předcházející znění. 

 čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 smlouvy jsou v této příloze konkretizovány jednotlivé služby poskytované dle smlouvy, včetně s tím souvisejících náležitostí: 

 
C Svoz směsného komunálního odpadu ze živností 
kat. č. kat. stanoviště typ nádoby ks od do vlastnictví četnost svozu cena/ks/rok 

200301 O Třemešná, Třemešná 298 1101 1 1.1.2020 Pronajatá 1x14 2 050,00 

Legenda: 

u služby A, E a F - jsou odvoz /přeprava odpadu (je-li předmětem závazku zhotovitele) realizovány na základě doručené výzvy objednatele 

Tuto přílohu lze měnit jen v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti SMOLO Services s.r.o., které jsou nedílnou přílohou smlouvy. 

Toto znění přílohy smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem: 1.1. 2020. 

Toto znění přílohy č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden oboustranně podepsaný výtisk. 

Praha 1 dne 10.1.2020          Ostrava-Bartovice  dne 2.1.2020 
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Praha 1 dne 10.1.2020  

  

  

Ostrava - Bartovice dne  
2.1.2020 

I 

  

 

KONKRETIZACE ROZSAHU, DOBY A MÍSTA PLNĚNÍ, VČETNĚ CENY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady uzavřené dne 1. 2. 2019 

mezi společností SMOLO Services s.r.o. jakožto zhotovitelem a Správa železniční dopravní cesty,státní organizace jakožto objednatelem 

V návaznosti na ustanovení: 

o Všeobecných obchodních podmínkách zhotovitele (VOP), které jsou nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, tj. článek IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ odst. 5 VOP, se 

smluvní strany dohodly, že toto znění přílohy nahrazuje s účinností k níže uvedenému dni její předcházející znění. 

o čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 smlouvy jsou v této příloze konkretizovány jednotlivé služby poskytované dle smlouvy, včetně s tím souvisejících náležitostí: 
 

Legenda: 

u služby A, E a F - jsou odvoz /přeprava odpadu (je-li předmětem závazku zhotovitele) realizovány na základě doručené výzvy objednatele 

Tuto přílohu lze měnit jen v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti SMOLO Services s.r.o., které jsou nedílnou přílohou smlouvy. 

Toto znění přílohy smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem: 1.1. 2020. 

Toto znění přílohy č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden oboustranně podepsaný výtisk.  

D Svoz jiného odpady 

kat. č. kat. stanoviště typ nádoby ks od do vlastnictví četnost svozu cena/ks/rok 

150101 O Krnov, Hlubčická 157/50 240 I i 1. 1. 2020  Pronajatá 1x14 2 875,00 
150102 O Krnov, Hlubčická 157/50 240 I i 1. 1. 2020  Pronajatá 1x14 2 750,00 
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Legenda: 
u služby A, E a F - jsou odvoz /přeprava odpadu (je-li předmětem závazku zhotovitele) realizovány na základě doručené výzvy objednatele 
Tuto přílohu lze měnit jen v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti SMOLO Services s.r.o., které jsou nedílnou přílohou smlouvy. 
Toto znění přílohy smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem: 1.1. 2020. 
Toto znění přílohy č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden oboustranně 
podepsaný výtisk. 

Praha 1 dne    
1 0 -01- 2020 

objednatel 

Ostrava - Bartovice dne 2. 1.2020 

zhotovitel 

 

 

KONKRETIZACE ROZSAHU, DOBY A MÍSTA PLNĚNÍ, VČETNĚ CENY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady uzavřené dne 1.11. 2016 

mezi společností SMOLO Services s.r.o. jakožto zhotovitelem a Správa železniční dopravní cesty,státní organizace jakožto objednatelem 

V návaznosti na ustanovení: 

• Všeobecných obchodních podmínkách zhotovitele (VOP), které jsou nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, tj. článek IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ odst. 5 VOP, 
se smluvní strany dohodly, že toto znění přílohy nahrazuje s účinností k níže uvedenému dni její předcházející znění. 

• čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 smlouvy jsou v této příloze konkretizovány jednotlivé služby poskytované dle smlouvy, včetně s tím souvisejících náležitostí: 

D Svoz jiného odpadu 
kat. č. kat. stanoviště typ nádoby ks od do vlastnictví četnost svozu 

cena/ks/ro
k 

150102 O Bruntál, Nádražní 1095/43 1100 I i 1. 1.2020  Pronajatá 1x14 S 5 520,00 
150101 O Bruntál, Nádražní 1095/43 1100 I i 1. 1.2020  Pronajatá 1x14 S 5 520,00 
150107 O Bruntál, Nádražní 1095/43 zvon i 1. 1.2020  Pronajatá 1x60 2 610,00 
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kat. č. kat. stanoviště typ nádoby ks od do vlastnictví četnost svozu cena/ks/výsy
p 200301 O Krnov, Nádražní 1096/1 

11001 0 1. 1.2020 
 Pronajatá výzva 400,00 

D Svoz jiného odpadu 

       

kat. č. kat. stanoviště typ nádoby ks od do vlastnictví četnost svozu cena/ks/rok 

150102 O Krnov, Nádražní 1096/1 1100 I i 1. 1.2020  Pronajatá 1x14 L 5 520,00 
150107 O Krnov, Nádražní 1096/1 zvon i 1. 1. 2020  Pronajatá 1x60 2 610,00 

 

Praha 1 dne 
1 0 -01- 2020 

objednatel 

Ostrava - Bartovice dne 2.1.2020 

zhotovitel 

 
 

 

 

 

 

KONKRETIZACE ROZSAHU, DOBY A MÍSTA PLNĚNÍ, VČETNĚ CENY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady uzavřené dne 1.11. 2016 

mezi společností SMOLO Services s.r.o. jakožto zhotovitelem a Správa železniční dopravní cesty,státní organizace jakožto objednatelem 

V návaznosti na ustanovení: 

o Všeobecných obchodních podmínkách zhotovitele (VOP), které jsou nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, tj. článek IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ odst. 5 VOP, se smluvní strany dohodly, že toto znění přílohy 

nahrazuje s účinností k níže uvedenému dni její předcházející znění. 

o čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 smlouvy jsou v této příloze konkretizovány jednotlivé služby poskytované dle smlouvy, včetně s tím souvisejících náležitostí: 

C Svoz směsného komunálního odpadu ze živností 

 

Legenda: 

u služby A, E a F - jsou odvoz /přeprava odpadu (je-li předmětem závazku zhotovitele) realizovány na základě doručené výzvy objednatele 

Tuto přílohu lze měnit jen v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti SMOLO Services s.r.o., které jsou nedílnou přílohou smlouvy. 
Toto znění přílohy smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem: 1.1. 2020. 

Toto znění přílohy č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden oboustranně podepsaný výtisk. 
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