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          Příloha č. 3 

 
Uplatnění nároku obce na zahrnutí využitelných odpadů do dílčího základu 
poplatku za ukládání komunálního odpadu 
 
 
Město:   Šternberk 
IČ: 00299529 
DIČ:   CZ00299529 
Sídlo:   Horní Náměstí 16, 785 01 Šternberk 
Zastoupená na základě plné moci společností: 

Marius Pedersen a.s., 
IČ: 421 94 920, DIČ: CZ42194920, 
se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 389, 
zastoupenou Ing. Miroslavem Petrů 

(dále také jen „Město“) 
 

A) PROHLAŠUJE, ŽE 
 
1)  je původcem mimo jiné komunálního odpadu splňujícího podmínky podle ust. § 40 odst. 1 

zákona č. 451/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen „NZOD“), s výjimkou 
nebezpečných odpadů (dále jen „Odpad“); 

 
2) množství Odpadu, na které se vztahuje v kalendářním roce 2021 výjimka pro zařazení do dílčího 

základu poplatku podle § 157 NZOD, vypočtené podle přílohy č. 12 k NZOD, činí _________ tun 
Odpadu; 

 
3) si je vědoma skutečnosti, že poplatkovým obdobím je ve smyslu ust. § 109 NZOD kalendářní 

čtvrtletí a toto uplatnění nároku je podáváno za aktuální kalendářní čtvrtletí, tj. za období od 
_________ do _________ dále jen „Příslušné poplatkové období“); 

 
4) v rozhodném období, kterým je období od 1. 1. 2021 do konce Příslušného poplatkového období, 

byl na libovolné skládky uložen Odpad, jehož původcem je Obec, o celkové hmotnosti _________ 
tun; 

 
5) v Příslušném poplatkovém období byl na skládku s názvem: LO Haná, s.r.o., umístěnou na 

pozemcích s parc. číslem 480/68, 480/69, 480/70, 480/71, 480/72 (dále jen jako „Skládka“), 
jejímž provozovatelem je společnost: LO Haná s.r.o. 

 
IČ: 25369806, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15933 
DIČ: CZ25369806 
sídlo: ČSA 786, 783 53 Velká Bystřice 
 
(dále také jen „Provozovatel“), 

 
uložen Odpad, jehož původcem je Město, o celkové hmotnosti _________ tun; 
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6) v Příslušném poplatkovém období byl na skládku s názvem: Smolo HB, s.r.o., (dále jen jako 
„Skládka 2“), jejímž provozovatelem je společnost: Smolo HB, s.r.o. 

 
IČ: 25834061, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20335 
DIČ: CZ25834061 
sídlo: nám. Svobody 527 Lyžbice, 739 61 Třinec 

 
(dále také jen „Provozovatel 2“), 

 
uložen Odpad, jehož původcem je Obec, o celkové hmotnosti _________ tun; 

 
7) v Příslušném poplatkovém období byl na skládku s názvem: Skládka Chlebičov, s.r.o., umístěnou 

na pozemcích s parcelním číslem 561/4, 561/7, 561/8, 561/9, 570/6, 570/8, 570/9, 570/10, 
565/1, 561/2, 561/1, 561/42, 561/45, 561/46, 561/47, 561/48, 561/49, 561/50, 561/51, 561/52, 
561/53, 561/54, 561/55, 561/56, 561/57, 561/59, 561/60, 561/61, 561/62, 561/63, 570/15, 
570/30, 570/31, 663/2  (dále jen jako „Skládka 3“), jejímž provozovatelem je společnost: EKO – 
Chlebičov, a.s. 

 
IČ: 47676591, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 736 
DIČ: CZ47676591 
sídlo: Hlavní 64,747 31 Chlebičov 

 
(dále také jen „Provozovatel 3“), 

 
uložen Odpad, jehož původcem je Obec, o celkové hmotnosti _________ tun; 

 
 
8) v Příslušném poplatkovém období byl na libovolné skládky (včetně Skládky) uložen Odpad, jehož 

původcem je Obec, o celkové hmotnosti _________ tun; 
 

9) ve vztahu k Příslušnému poplatkovému období uplatňuje/neuplatňuje nárok na zahrnutí Odpadu, 
jehož původcem je Obec, do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu namísto 
dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů u jiného plátce poplatku za ukládání 
odpadů na skládku než u Provozovatele, event. u Provozovatele ve vztahu k Odpadu uloženému 
na jinou skládku než na Skládku, a to Odpadu o hmotnosti _________ tun; 

 
B) UPLATŇUJE 

 
podle ust. § 157 odst. 2 NZOD ve vztahu k Příslušnému poplatkovému období u Provozovatele 
jakožto plátce poplatku za ukládání odpadů na skládku nárok na zahrnutí Odpadu, jehož původcem je 
Obec a který byl v Příslušném poplatkovém období uložen na Skládku, do dílčího základu poplatku za 
ukládání komunálního odpadu namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů, a 
to Odpadu o hmotnosti _________ tun. 
 
 

C) PROHLAŠUJE A ZAVAZUJE SE ZA TO, ŽE 
 
1) si je vědoma skutečnosti, že nárok na zahrnutí Odpadu, jehož původcem je Obec, do dílčího 

základu poplatku za ukládání komunálního odpadu namísto dílčího základu poplatku za ukládání 
využitelných odpadů lze u Provozovatele uplatnit nejpozději do podání vyúčtování 

mailto:mpsternberk@mariuspedersen.cz
http://www.mariuspedersen.cz/


 

Marius Pedersen, a.s. · Provozovna Šternberk · Uničovská 2250/64, PSČ 785 01 
Tel. 494 332 600 · E-mail mpsternberk@mariuspedersen.cz · www.mariuspedersen.cz 

Sídlo společnosti: Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09 ·495 500 550 · Fax 495 500 555 
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl B, vložka 389 · IČO 42194920 

Provozovatelem, a proto se zavazuje toto uplatnění nároku předat Provozovateli nejpozději do 7 
pracovních dnů po skončení Příslušného poplatkového období; 

 
2) si je vědoma skutečnosti, že nárok na zahrnutí Odpadu, jehož původcem je Obec, do dílčího 

základu poplatku za ukládání komunálního odpadu namísto dílčího základu poplatku za ukládání 
využitelných odpadů je limitován množstvím Odpadu vypočteného podle přílohy č. 12 k NZOD, 
přičemž tato limitace je platná pro veškerý Odpad uložený v souhrnu na libovolné skládky 
v průběhu celého kalendářního roku; 

 
3) v případě překročení množstevního limitu vypočteného podle přílohy č. 12 k NZOD nebude ve 

vztahu k Odpadu, jehož původcem je Obec a který překračuje tento množstevní limit, uplatňovat 
nárok na zahrnutí Odpadu do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu namísto 
dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů; v opačném případě odpovídá 
Provozovateli za veškerou újmu, a to včetně sankcí případně udělených Provozovateli správními 
orgány, která Provozovateli vznikne v důsledku uplatnění nároku na zahrnutí Odpadu, jehož 
původcem je Obec, nad množstevní limit vypočtený dle přílohy č. 12 k NZOD; 

 
4) veškeré údaje a informace obsažené v tomto dokumentu jsou pravdivé a úplné, v opačném 

případě odpovídá Provozovateli za veškerou újmu, a to včetně sankcí případně udělených 
Provozovateli správními orgány, která Provozovateli vznikne v důsledku nepravdivosti a/nebo 
neúplnosti údajů či informací obsažených v tomto dokumentu. 

 
V ________________ dne ___________ 2021 
 
 
Za Město: 
 
 
________________ 
Ing. Stanislav Orság 
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