
Marius Pedersen

Dodatek Č.3 ke smlouvě č. 10141979 - o odvozu a odstranění či využití odpadů 
ze dne 22.10.2010

Objednatel:
Sídlo:
Provozovna:

Koresp.adresa:

Odpovědný zástupce: 
Kontaktní osoba:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Vinohrady
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a 
Ústecký kraj.
Nám T.G.M. 167, 470 01 Česká Lípa
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a 
Ústecký kraj.
Mírové náměstí 35C, 400 50 Ústí nad Labem
Jaroslav Kuřátko
Mudr. Petr Veselský
Jaroslav Kuřátko
41197518
CZ41197518

Společnost je zapsána u 
Provozovna:
Adresa:
Odpovědný zástupce: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel:
Fax:

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Průběžná 1940/3

500 09 Hradec Králové
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 
Marius Pedersen a.s. Provozovna Česká Lípa 
ul. 5. května 3031, 470 01 Česká Lípa 
Ing. Michal Končel, oblastní manažer 
42194920
CZ42194920

Ve věcech obchodních je dále oprávněn jednat:

 
Ve věcech technických je dále oprávněn jednat:

Predispozice
Smluvní strany se dohodly na úpravě názvu, adres a kontaktních údajů ke smlouvě č. 10141979 ze dne 
22.10.2010 na zajištění odvozu a odstranění či využití odpadů.

Předmět dodatku č.3
Obě smluvní strany se dohodly na úpravě názvu, adres a kontaktních údajů ke smlouvě. Ostatní články 
a přílohy smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek společně s přílohami nabývá platnosti 1.1.2013.

V České Lípě dne 31.12.2012

Příloha č.1 -  rozsah poskytovaných služeb 
Příloha č.2 -  ceník služeb

Marius Pedersen,  a.s., IČ:42194920, 5. května 3031, 470 01 Česká Lípa,
tel.: 487 521 265, 487 521 078, GSM brána: 602 180 400, fax.: 487 521 510,

sídlo: Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku -  Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 389

 

 







ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
ve smyslu zákona č .185/2001 Sb. v platném znání a prováděcích právních předpisů

Mlovánl: odpovídající údaj označte popisem nebo X. v případě nedostatku místa pokračujte v poznámce na druhá straně.

ID čislo smlouvy / čislo zákl.popisu: 10141979 Jméno odpov. pracovníka dle smlouvy: Ing J iř í Bene di kt

Ide nt ifika ce  doda va te le  (vlas tn íka)  odpadu Iden tif ikac e pů vo dc e odpadu
Náze v nebo jm éno,  příjmem: Náze v nebo jmé no , příjm ení:

Marius  Pedersen, a.s.
Provozovna  Česká Lípa

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republika

Adresa/sídlo : Adresa/sfdlo:
5.května 3031 Orlická 4/2020
470 01 Česká Lípa 130 00 Praha 3

IČO- 4 11 97 51 8

Název a a dresa prov oz ov ny , kde odpa d vz nikl

Nám T.G.M. 167, 470 01 Česká Lípa

Odp ad (za řazení  podle Ka ta logu  odpa dů )

Inform ace  o technologii  vzn iku . . .  . . . , . . . . .  , . . . .. . zbyt kové potrav in y,  o ba ly  zn ecisten e - p la stov é, ko vové , sm et ky

Inform ace  o suroviná ch
vstu pujících do  procesu  zbyt kové potrav in y,  o baly  zne čiš tě né -  p la stov é, ko vové , sm et ky
vzniku odpadu

Fyziká lní ne bo jin é vlastnosti
od padu (konzis tence,  sm ěs , rů zn oro dost , m írný zápa ch

Popis od borné ho ú sudku , kterým byla vy hodnocena pňjate lnost odpadu na danou s kládku v příp adě nevypracování zá kla dn ího  p opisu  na zák ladě výs ledků zkoušek :

Jedná se o  běžn ý sm ěsný kom uná ln í od pa d,  ne vyka zu jíc í v la s tn osti  zab ra ňuj íc í u lo že n i na  s klád ku .

Omezeni a nezbytná opatřeni po přijetí odpadu Ne js  o u  Jsou s tanovena ta to (možno uvést např. zákaz smícháváni s vybranými odpady, nutnost překrytí z důvodu obsahu azbestu atd.. případné pokračováni v poznámce): na skládku a případná omezeni mísiteinosti
odpadu s jinými druhy odpadu: s ta novena | ________ ________________________________ ___ _________________________ ___________________

Čestné pr oh láše ní  pů vo dc e odpadu
________________ ________ _____  _ ___________ nebo dodavatele (vlastníka) odpadu na skládku v případě absence potvrzeni ze strany^původce odpad
Odpad nelze využit ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. (3) zákona č. 185/2001 Sb. v platném zněni 

Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném zněni

Odpad byl upraven ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb. v platném zněni jedním ze způsobů dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném zněni nebo jiným způsobem a vyhovuje ustanoveni § 4 odst. (5) vyhlášky 6.294/2005 Sb. v platném zněni

Poznám ky, da lší  in fo rm ac e o odpadu , pří lo hy  a td.
Zde uveďte další informace k popisovanému odpadu, například informace o přílohách (číslo protokolu o odběru vzorku, čisto protokolu 2 výsledcích zkoušek apod.), prohlášeni původce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostárny o nevhodnosti odpadu kt kompostováni atd. (viz. odkazy v základním popisu)

Údaje  o osobě odpovědné z a úplnost , správnost a pravdivost  info rmací uvedených v  základním  p opisu  odpadu:

Jm éno a  pří jmení: Ing. J iř í B ened ik t Dne:

Tele fon /  fax: 

E-mail:

Če stn é proh láše ní  pů vo dc e odpadu
_______________________________________ _____________________ nebo dodavatele (vlastníka) odpadu v případě absence potvrzeni ze strany původce odpad__________________________________________  ________

Všechny informace uvedené v tomto základnim popisu odpadu jsou úplné a pravdivé. V případě, že dojde ke změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které ovlivni kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijeti do zařízení provozovatele, bude základní popis odpadu při každé takové změně ze strany původce nebo dodavatele neprodlené aktualizován a bude tato změna neprodleně písemné oznámena provozovateli.

Všechny informace uvedené v I iu odpadu byly získány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném zněni a prováděcích právních předpisů

popisu odpadu a je odpovědný za všechny škod) 
pisu odpadu ze strany původce přechází tato odp 

Dodavatel odpadu (vlastník o dp ad u)  /  j

IVí s r t ďš*'psřg  © rs/sí, a . s . 
sid!c:P rů'?ěžná/l940/3 
bOO 09 HradetyKcalové 

DiČ: CZ421KM920
----8-ÍCH

Provozovatel zaříze ni

Po zn ám ky  p ro vo zo va te le  zařízení
cvetr.a 3031, 470 01 Česká i.ipa

3 -  ,

Razítko a podpis :


