
objedĺáváme u Vás
pr'evzetĺ smčsného kolnuná|ního 

1dpadu - katalog. číslo 200_10l.lnnoźslvĺ cca 70 ýrok' Původcc odpadu MC Praha 2:, lČP00]409 l5 l. č. správnílro obvodu Prahy SoP l l2-2, ce na za ĺt odpadu činí l ó0ĺ}'- Kč bez DPľl.odpad buĺ1e vozit Avia kontejner nz inĺ 0458, řidiči: lvt Paulicll, Ř.-n",, l' Podlipský.
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MC22X0CI64MK1

V Í'reze tlhřiněvsi dnę : l}7.ĺl2.202U

Bankovni spojení: Ćeská spořiĺelna. a.s - pobočka Uhříněvcs
27_2ím0?_í4389/0s0{l

Vyŕr'zu.ie: Zídková Alcxalldľa lng,

ri l}unł łĺĽ'
l ltĺľlt ll ĺll1i

odběľatcl:
Městská čr{st Praha 22

Nové n{6g511 1256

104 00 Praba I 14

lĹ'0: 002409l5 DlČ: CZ002409l5
łel 27l07l 8ll ĺäx:27l 07| 8|9

'| cľmín plnění:

|'řcdhčłnrĺ ľľnł rč. DItll

Dodrvrtel:

AVE Pražské komunálnĺ stužby a.s.
Pľażská l32l/38a

|02ü0 Praha l0
lČ: 0?7Ż568Ü

Popis; přcvr.e tí smčsnćho komun*tnĺho oĺtpłĺlu

Na ftłktuře 1e neibytne ul'esĺ risło žil'nosĺenskéha opravnéłłi, pŕipadně záznałn o zópisu v obchĺlĺ1ninl reistrĺku

3l 12'20ŻŰ

I40 000'00 Xč

Obecnó smluvní podmínky:

dne đoľučęnĺ llhĺĺJĺ:'tr|} lrľililu tl,' ;łlrĺ|tllł 1.ľn,ť,rl łlr.: i r!ťi[t'tt'llLk! i
2)Snlluvnistranvvýslovněs|eđnávaji'żeut'eřc.inénĺ téĺoobjcĺlnávkyĺ,rcgi-.rusnl|tvdlezákonaČ' 34filŻ0lsSb.oalláŚtníchpdnlínkáchúćĺnnosłi nčkterých snrlur'. uveŕcjňoi'ání téchto irnluv a ĺegĺiru smluv z4[r ľrłesĺslcĺ Jĺist l,raha 22
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PŕIlĺrhy frklury, bez ktcrých nebude fĺktuľr prĺrplectnr:
| ) objednĺivka plnění

2) soupis poużĺtého lnatcriáĺu s cĆnanli

3} výkaz rozsahu práce a to :

. cenikov-ýnli poloŽkanri dle vzá.iemně odmuhlasenjch celt

. vzájemně odsouhlascnou cenĺlu smluvni

AvE Pražské komunálnĺ stUžbY a.s.
Ke Kablu 289

0O Praha 10

'odpĺacovaných hodin a výŠi hodinových sazeb včetné popisu pŕovedených prací v přislušných dnech



X zaxlaoní popis odpadu (zPo|,
(v souladu se zákonem c 185/2001 Sb ve zněnĺ pozdělšĺch předpisŮ a v souĺadu s vyhláśkou t 294/2oo5 sb )
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ZPa 9ro zařízeńí

Jméno a pŕijmeni řldiČe:
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Snló$nY komunálnĺ Bđpgd Ůd',a* v"n,k ĺ Čjnnostĺ na územĺ MĆ, P2Ż

povľtá 6híľąkĺrńEliśhý
Pĺolkol o odbóru vzorku Čla,l]likí]j! l:.
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Splňu1e poŹadavky nýluhové lřĺdy NE ANo

UpÍäva odpadu pŕed -,l ođpad neupraven - výjimke dle

DB - Biologická úpĺava

D9 - Fyzikáĺně'chemĺcká uprava

ll" \czlrály řĺhánĺmś'10% nebo foC

Nesplńuie pÜtädavky żádne výlulové lřídy - odpad nÚtno upÍáVlt - navrźená úpráva.

Ú{rF*{i hodnocen dle odboÍného usudku lť.!l-li ÁNo
''NelŻe oł1ebĺat ťeprł7enlalivni vzorek nebÖ le fiÖżné Odpad hĐdrrot't d|e technolłgłe vzniku nebo dtc přilahy Ć g vyhlášky ć, 294/2005 sb

Jedná se Ô smésné komuná]nj odpady ze živnÔstĺ. odpad 1e vytřidćný o vyuŽltelne slcŽky a nemá żádnć nebezpeČné Vlastnosti Nejedná se o odpad
uvedený v casti A piĺlohy Ć 5, vyh|áŠky ł 2g4i2a05 Sb , pŕi ulożenl na Skládku ncnrozĺ pii sŕnlchánĺ s ostatnim] odpädy vznak neżádÜucich ŕeakc;

l Ôdpad s obsahem azbeslu je zabezpelen pfoli Úniku do okolnĺho prostředĺ

x neni nzlko neżádoucach ĺeakcĺ l exĺstuJe jisle iiziko, nutnÔ słänovlt podminky mísllel'rosli a přisluŠná opatřen] pĺo přijeĺn na skládku

'pŕedpokládané mnożstvĺ za rok (t) .ćeli]o5t dodávek za ĺok 'hmÜln9sł ;edłotlivýcn dodáVek {t)

r odpad neupraven
x n13 '|vliłełl ']ol]Ů sméśOván] cŕłd
3dstí3,]aniĺ1 lťidéni |łlmělŕťrvá!]| llsoYáa laIcll13aĆ sl]
śP'i dr''enl k'nd'clcn ")"ani,)ddé|.)vä"'
ll D14 _ Přebalení před odstĺanénim

pŕłetím
S4 odst 5 vyhl 29412005 Sb N14

ir 
';lná:

Ôdpády' u nichź je to ľelev'ntnĺ
:] pärametŕ 5potŕeba kysliku po 4 dnech {AT4i ĺ]epřeklačuje 10 mg Or/g sušiny
lr Výhřevnost nepřekÍaČLrje B 000 kJ/kg Obé poĺLĺąĺ(y'lsou sp]nějJ-__!_Ąĺ'łQ_*__..._]..N!

Ćr*tn* pľohĺašuji ie
} všechny inforínace uveđené v zPo jsou pÍavdivé a úplné
}tento odpad dodávaný v rámci opäkováńých dodávek odpovidá ZPo dodanému při prvni z řady dodávek (platĺ pĺo ZZPo)
a dále pro VŠechna zařizeni kĺomě So a TL čestně pÍohlašujl że:

} odpad nelze vyużĺt ani ltnek odstranit
> nejedná se o odpad' ktený nelze ukĺádat na skládky vśech skupin stanovéných v bodě A. př. 5 vyhl. 294/2005 sb.
> odpad ĺze ukládat na skládku za uÍčatých podminek stanovených ve vyhl' 29412005 sb
> biologicky rozlożitelný podil komunálniho odpadu nepřesahuje 50%
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vyplnĺł vlaslni čĺs{a pŕavÓzu idle eúdence) a přĺp Żaškrínout ''slavba" nebo .sanace',
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ménÖ a příiínení osoby odpovědné Ża informace v ZPo a za Jeho vypracování

lng.Dana Sopoušková vedoucĺ oŻPD

Adresa MČ Praha 22, Nové nám. 'l250, 't04 oo Praha '10

Tel 604 648 795 Email: dana"sooouskova@praha22.cz
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Vysvéthvky: 1 - vyplni se VŠechna pole v dokumentu 2 _ Vyplni se jen pole tuČně oÍámovaná



X zj"anodušený popis odpadu ÍzzPo.'
(v sou|adu se zákonem č 18512001 Sb ve znění pozdějśĺch pŕedplsi a v souladu s VyhláŠkou Č 29412005 sb )
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ZPo pro zařĺzeni

Jméńo a přiimôni řidice:

ĺ_'jJiLI jt !ťĺrĺ']{.1ł :łl /ĺ}|_l

1
.]łJ:]';ji l:.r;!-l 

jal!r.1.]' ''. ł..' ł3'.ra!.: lÔiil.it!:r] vL.ia!arfi ]'l_a'. J:.-., ,|'l:l! ].l j

!p.;*!} }11|]]ir f ajjlĺ}äl'!J

': l'l l ĺ.lltl :1 i i1 l:J 1:lt! : l l .ik,'i j;łŕrl| ]

komuná|ní odpad Vznikaiícĺ cinnostĺ na Územĺ MĆ P22

.iJF,ěaľ' chłrähtofigUc
Pĺotkol o odbéru vzorku ć

jl.a\i l-; ĘŁ

Splňu1e pożadavky výiuhove třídy Fłř_ .rl{Ĺl ltb llä VČ ztíaty żihanr.nŚ1Oorn nebo ToC

Nesplňuje pażaóavky žádně Výluhové třidy _ odpa(' ÍrÜtílo upravll . navrż_ená úpravä:

Odpad hodnocen dle úsudku u)'" ÄŤ'ĺ&

"NeiŻe odebral ťeprezenlalivni vzoręk neb(} }e możné adpad hodnotit oU dle lechnoloEe vzniku nebo dle pĺÍlct'ły č 8 łyhláśky č 294i2c05 sb

Jedná se o smésné komunálni odpady ze żjvnaslĺ. odpađ je VyÍřidéný o Vyuźĺłelńé sioźky a nc'Ťiá Žádné nebezpećĺlé Vlôslno3ti Neiedná se o odpad
uveđený v lasti A piiiohy Č 5' vyhláŚky ć, 294t2a05 sb , při uĺoźenĺ na sk]ádku nehrozi pŕi smichánĺ s ostalnimI odpady vznik neźádoucjch ĺBaKci

r odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do okolnĺho pĺostředí

x nenĺ riziko neżádoucĺch łeekcí n existuie jisté rĺziko' nulno slanovit podmínky mĺsltelnosti a přís|uŠná opatřenĺ pĺo přllem na skládku

.ěetnost dodávek za rok: 72 .hmotnost iednotlivých dodáVek (l)

l odpad neupĺaven
D13 - ĺ'.{iŠen] ilebÚ smÓścÍáni pŕed

LJpraVa oílpedu pŕed ll ldpad ]-}eupíaven - Výjimka dle
lisaván !' ptlettŻace 
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$4 odsl 5 vyn{ 29412005 Sb D14 _ Pĺebaleni přecí cdstĺaněnim
] Jlná;

odpady' u nichż je to ŕelevantni
l: Parametĺ spoĺŕeba kyslíku po 4 dneĆh {AT4) nepŕékŕačUie 10 mg O2lg suŠiny

i': Výhřevnost nepřekÍäČuie 8 000 kJlkg Q_hě podmĺnky.lsou gplr]tlt__JÁNQ--'jiNE
ĺllć pÍohlaśujĺ Že

} všechny inÍormace uvedené V zPo isou pravdivé a úplné
> tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávok odpovidá zPo dodanému při prunĺ z iady dodáVek (platĺ pro ZZPo)
ä dá]e pro všechna załíłeflí kľomě sD a TL čestně prohlašuji źe:

> odpad nelzé vyużit äřri jinak odstrenit
} nejedná se o odpad, kteni nelze ukládat na skládky všech skupin stanovenýćh v bodě A. př- 5 vyhl. 294/2005 sb.
} odpad lze ukládat na skládku za uíěitých podmínek stanovených v€ vyhl. 294i2005 sb'
> biologłcky rozložitelný podíl komunálnĺho odpadu nepřesahuje 50%
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00301 o Šmáĺný koĺĺunii!*ĺ odpłd

1: ĺ}2 il llPg!HP10lHP1 1lřiP t2lt-tPl3l l lP14 Ht'15

|ČP' identlfikalnĺ ćislo pravozovny poe1ĺe żivnaslefiského zakona' pokud odpad nepocházĺ z źadnc prĐvozovĺ1y ve srnyslu |ČZ neba lČP, le třeba
vyplnit vĺastní čÍslo provozu {dle evidence) a přĺp zaśkflnout "stavba" nebo "sanac€''
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Jméno a přĺimenĺ osoby odpovédné za infoľmace v ZPo a za jeho vypracováni:

lng.Dana SopouŠková vedoucíoŻPĐ

Adresa MČ Praha 22, Nové nám' 't250, 104 00 Praha 'l0

Tel ; 604 648 795 dana.sooouskova(ôpraha 22.cz

Razitko a podpis,
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.předpoklädané mnożslvĺ za rok (t} 72

D8 - Biologická úpĺava
D9 - Fyzikálně-chemická úpĺava
N14 _ Bĺodegradován

Vysvěllivky ĺ . vyp]ni se Vśechna pole v dokumenlu 2 - vyp|nĺ se jen gole tučně oíámoväná


