
    

 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 2021/PU1/16/000006 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

zastoupená                                   

zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  

IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

Kontaktní osoba za VK Vyškov, středisko Vyškov: 

                                                                                     

Kontaktní osoba za VK Vyškov, středisko Brno:  

                                                                                     

 

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů:podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Marius Pedersen, a. s.  
 se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  

 provozovna Brno  

 zapsaná v Krajským soudem v Hradci Králové rejstříku vedeném oddíl B vložka 389  

 zastoupená 

 IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: Hájecká 1940/3, Brno 618 00 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „Svoz a likvidace biologicky 

rozložitelného odpadu pro VK Vyškov-středisko Vyškov a Brno“, zadávanou pod systémovým 

číslem v NEN:N006/21/V00029268, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje postupně provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo postupně 

převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

1.2.1 svoz, přeprava, třídění, využívání a zpracování biologicky rozložitelného 

odpadu z kuchyní a stravoven objednatele, který vznikl v souvislosti 

s provozováním Vojenského klubu Vyškov-středisko Vyškov na provozovnách 

VSZ 2000, RUKJL, VSZ 800 a středisko Brno na provozovnách Tučkova, 
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Šumavská; druh odpadu, četnost svozu a umístění, počet sběrných nádob v rámci 

místa plnění stanovuje příloha č. 1 této smlouvy;  

1.2.2 uložení výše uvedeného odpadu na skládku, jeho recyklace, popř. další využití v 

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“); a 

1.2.3 zapůjčení sběrných nádob pro soustřeďování výše uvedeného odpadu v rámci 

místa plnění a jejich výměna v případě jejich opotřebení; velikost sběrných 

nádob a jejich umístění v rámci místa plnění je součástí přílohy č. 1 této 

smlouvy. 

1.3 Účelem této smlouvy je zabezpečit průběžné odstraňování odpadů vzniklých 

v souvislosti s provozováním kuchyní a stravoven objednatele tak, aby byl dodržen 

zákon o odpadech. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo (za celou dobu trvání smlouvy) se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve 

výši  244 816,-Kč bez DPH (slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisíc osumsetšestnáct korun 

českých); v takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 

související s plněním této smlouvy (např. náklady na řádné personální zajištění 

poskytovaných činností, náklady na dopravu související s poskytováním plnění dle 

smlouvy, náklady na zapůjčení sběrných nádob apod.), viz příloha č. 2 této smlouvy. 

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 9.2 

této smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně v rozsahu a termínech stanovených 

v harmonogramu svozu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

3.2 Místem plnění je VK Vyškov, středisko Vyškov a Brno nacházející se na níže 

uvedených adresách: 

Místo plnění: 

VLRZ, p. o., VK Vyškov, středisko Vyškov, VSZ 2000, umístění: objekt na 

pozemku p. č. 707/19, k. ú. Dědice u Vyškova, IČP: 1013485106 

VLRZ, p. o., VK Vyškov, středisko Vyškov, RUKJL, Víta Nejedlého 692, 682 01 

Vyškov – Dědice, IČP: 1011250390 

VLRZ, p. o., VK Vyškov, středisko Vyškov, VSZ 800, umístění: objekt na 

pozemku p. č. 707/6, k. ú. Dědice u Vyškova, IČP: 1013495454 

VLRZ, p. o., VK Vyškov, středisko Brno, Tučkova, umístění: objekt na pozemku 

p. č. 1080/4, IČP: 1012558452 

VLRZ, p. o., VK Vyškov, středisko Brno, Šumavská, umístění: objekt na 

pozemku p. č. 333/2, k. ú. Ponava, obec Brno, IČP: 1012558495 

3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 

smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující 
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vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do 

jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží. Zhotovitel v této 

souvislosti bere na vědomí, že pro vjezd/vstup do výše uvedených objektů je nutné zaslat 

požadavky pro povolení dle přílohy č. 4 této smlouvy. 

4 Způsob provádění díla 

4.1 Zhotovitel provede dílo s náležitou odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba; zhotovitel je v této souvislosti povinen zejména: 

4.1.1 provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy České republiky (zejména 

zákonem o odpadech a všemi dotčenými prováděcími předpisy), podle pokynů 

objednatele a v souladu s touto smlouvou; 

4.1.2 nejpozději v den zahájení účinnosti této smlouvy odevzdat objednateli sběrné 

nádoby pro soustřeďování odpadu a tyto sběrné nádoby umístit v rámci místa 

plnění na shromažďovací místa stanovená v příloze č. 1 této smlouvy;  

4.1.3 je-li svoz odpadu podmíněn označením sběrné nádoby svozovou známkou, 

zajistit označení každé sběrné nádoby touto svozovou známkou;  

4.1.4 přebírat od objednatele odpad v den svozu a na jednotlivých místech 

shromažďování odpadu stanovených v příloze č. 1 této smlouvy;  

4.1.5 odstranit případné znečištění komunikací či dalších prostor v místě plnění,  

k němuž došlo při převzetí odpadu od objednatele; 

4.1.6 neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které z provozních či 

jiných důvodů brání v převzetí odpadu v souladu s touto smlouvou; 

4.1.7 po vyprázdnění sběrné nádoby pro soustřeďování odpadu v rámci svozu tuto 

nádobu přistavit na její původní stanoviště; 

4.1.8 nejpozději 20. den v měsíci zpracovat a objednateli předat měsíční výkaz za 

právě uplynulý kalendářní měsíc; měsíční výkaz obsahuje zejména hmotnost 

odpadů předaných objednatelem zhotoviteli v uplynulém kalendářním měsíci, tj. 

převzatých zhotovitelem a potvrzených objednatelem v rámci každého svozu; 

4.1.9 nejpozději do 5 dnů ode dne ukončení účinnosti této smlouvy zajistit odvoz 

zapůjčených sběrných nádob na náklady zhotovitele, a to po předchozí dohodě 

s objednatelem; 

4.1.10 zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních 

předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé 

odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž 

uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči 

poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 

objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné  

a včasné uhrazení svých peněžitých závazků; a 

4.1.11 minimalizovat při plnění této smlouvy vznik odpadů; zhotovitel je povinen při 

výkonu administrativních činností souvisejících s plněním této smlouvy 

používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, 

výrobky a obaly; za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen při tisku dokumentů používat papíry se zvláštní certifikací a tonery, 
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inkoustové cartridge anebo optické válce přímo od výrobce zařízení nebo se 

zvláštní certifikací. 

4.2 Objednatel je povinen:  

4.2.1 Zajistit soustřeďování odpadu do sběrných nádob a současně zajistit, aby odpad 

nebyl ukládán mimo sběrné nádoby; je-li svoz odpadu podmíněn označením 

sběrné nádoby svozovou známkou, objednatel je povinen zajistit soustřeďování 

odpadu určeného ke svozu do takto označených sběrných nádob; bude-li odpad 

soustřeďován nebo odložen mimo sběrné nádoby, příp. mimo sběrné nádoby 

označené svozovou známkou, zhotovitel není povinen takový odpad převzít; 

4.2.2 zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování přebíraného odpadu odpadem, na 

který se nevztahuje tato smlouva; 

4.2.3 zajistit zhotoviteli přístup ke sběrným nádobám pro soustřeďování odpadu  

v době probíhajícího svozu; 

4.2.4 zajistit sjízdnost vozovek a schůdnost přístupových cest vedoucím přímo  

k jednotlivým sběrným nádobám, s výjimkou pozemních komunikací ve 

vlastnictví státu, kraje nebo obce; a 

4.2.5 umožnit zhotoviteli převzetí sběrných nádob po ukončení účinnosti této 

smlouvy; objednatel je povinen předat zhotoviteli sběrné nádoby ve stavu 

odpovídajícímu běžnému opotřebení.  

4.3 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 

smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve 

smlouvě; objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 

občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla 

provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou 

dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel 

povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno 

nebo které s prováděním díla souvisejí.  

4.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců; 

zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen zajistit dodržování vnitřních předpisů 

objednatele upravujících provozní řád objektu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

požární ochranu apod; objednatel seznámí zhotovitele s těmito vnitřními předpisy. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, 

přitom však odpovídá jako kdyby plnil sám. Veškerá ustanovení této smlouvy platí  

i pro poddodavatele.  

5 Platební podmínky 

5.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká postupně vždy po 

ukončení každého kalendářního měsíce, a to ve výši ceny za plnění, které bylo 

zhotovitelem objednateli v uplynulém kalendářní měsíci poskytnuto (dílčí cena). 

Úhrada každé dílčí ceny bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného 

daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu 

(faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.  

5.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí 
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daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. 

Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu rozepsat po jednotlivých 

položkách rozpočtu.  

5.3 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

5.4 Fakturační adresa: 

      Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

             Magnitogorská 1494/12 

             101 00 Praha 10 – Vršovice 

             IČ: 00000582, DIČ: 00000582 

 

       Konečný příjemce:  

       VLRZ, p. o., Vojenský klub Vyškov 

  Víta Nejedlého 692 

  682 01 Vyškov 

5.5 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

5.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

5.7 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného  

a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5.8 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6 Práva z vadného plnění 

Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

7 Smluvní pokuty 

7.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

7.1.1 je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dle čl. 4.1.2 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez 

DPH za každý den prodlení. 

7.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s převzetím odpadu ze sběrné nádoby, ve které je 

odpad soustředěn (tj. je-li zhotovitel v prodlení se svozem jednotlivé sběrné 
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nádoby), je zhotovitel za každý jednotlivý případ povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez DPH za 

každý den prodlení. 

7.1.3 je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dle čl. 4.1.8 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez 

DPH za každý den prodlení. 

7.1.4 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 300,-Kč bez 

DPH za každý den prodlení. 

7.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

7.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8 Ukončení smlouvy 

8.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že: 

8.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany 

objednatele; výpovědní doba v takovém případě činí 30 dnů ode dne doručení 

písemné výpovědi zhotoviteli, 

8.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto 

smlouvu ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany 

objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této 

smlouvy zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí opakované porušení 

povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným 

porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

8.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle  

§ 223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

9 Zvláštní ujednání 

9.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

9.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy  

u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

9.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna vydávat pokyny zhotoviteli 

v souvislosti s plněním této smlouvy a dohodnout se zhotovitelem den a čas převzetí 

sběrných nádob po ukončení účinnosti této smlouvy – čl. 4.1.9 této smlouvy. Kontaktní 
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osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo se zhotovitelem dohodnout 

způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní osobou 

objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 

9.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany. 

9.5 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

se uzavírá na dobu určitou s počátkem účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 

registru smluv), a koncem účinnosti 31. prosince 2022. 

9.7 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom 

obdržela každá smluvní strana.  

 

Ke smlouvě jsou připojeny tyto přílohy: 

1. Technické specifikace  

2. Cenová kalkulace 

3. Harmonogram svozů 

4. Zásady pro vstup a vjezd do areálu  

 

V ………………, dne      V ........................., dne 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  
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Technická specifikace 
 

Druh odpadu 

 

Způsob soustředění odpadu 

(specifikace typu a množství 

zapůjčených nádob) 

Četnost a způsob provedení svozu Místo soustředění 

odpadu v rámci místa 

plnění (v rámci areálu 

objednatele) 
katalogové 

číslo 

název typ a velikost 

sběrné nádoby 

množství 

zapůjčených 

sběrných nádob 

četnost (dle 

harmonogramu 

– viz příloha č. 

3 smlouvy o 

dílo) 

způsob 

 

20 01 08 

 

Biologicky 

rozložitelný 

odpad z 

kuchyní a 

stravoven 

 

sud 120 l 

středisko 

Vyškov: 

VSZ 2000: 18 ks 

RUKJL: 2 ks 

VSZ 800: 10 ks 

 

1x týdně – 

pondělí;  

 

svoz odpadu probíhá 

výměnným způsobem – 

zhotovitel převezme odpad i se 

sběrnou nádobou a objednateli 

poskytne za tuto sběrnou 

nádobu prázdnou sběrnou 

nádobu; v rámci jednoho svozu 

zhotovitel převezme pouze za: 

VSZ 2000: 9 nádob z 18 

zapůjčených  

RUKJL: 1 nádobu ze 2 

zapůjčených 

VSZ 800: 5 nádob z 10 

zapůjčených 

Kuchyňský blok VSZ 

2000, RUKJL, VSZ 800 

– uvnitř budovy  

 

Středisko Brno: 

Šumavská: 8 ks 

Tučkova: 6 ks 

 

1x týdně – 

úterý   

 

svoz odpadu probíhá 

výměnným způsobem – 

zhotovitel převezme odpad i se 

sběrnou nádobou a objednateli 

poskytne za tuto sběrnou 

nádobu prázdnou sběrnou 

Kuchyňský blok – 

Šumavská – uvnitř 

budovy 
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nádobu; v rámci jednoho svozu 

zhotovitel převezme pouze za: 

Šumavská: 4 nádoby z 8 

zapůjčených 

Tučkova: 3 nádoby ze 6 

zapůjčených 

Kuchyňský blok-

Tučkova-přístup z 

venku 

 



Katalogové číslo
Počet svozů 

za r. 2022

počet 

sběrných 

nádob na 1 

svoz

cena za jeden svoz jedné sběrné nádoby 

(Kč)

cena celkem bez DPH 

(Kč)

20 01 08 52 22 214,00 244 816,00

Cena za r. 2022  bez DPH 244 816,00

DPH v % 21% 51 411,36

Cena vč. DPH 296 227,36

Pozn: Sběrné nádoby- každý svoz vývoz 22 sběrných nábod, a to: 9 sběrných nádob stř. Vyškov, VSZ 2000

    1 sběrná nádoba stř. Vyškov, RUKJL

    5 sběrných nádob stř. Vyškov, VSZ 800

    4 sběrné nádoby stř. Brno, Šumavská

    3 sběrné nádoby stř. Brno, Tučkova

Cenová kalkulace

   Příloha č. 2 Smlouvy č. 2021/PU1/16/000006

Legenda - Katalogové číslo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven



20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

Celkem 52 svozů za dobu trvání smlouvy. svoz = svoz ve všech místech plnění (=svoz 15 nádob výměnným způsobem v každém z míst plnění) 

20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

20 01 08 

Celkem 52 svozů za dobu trvání smlouvy. svoz = svoz v obou místech plnění (=svoz 7 nádob výměnným způsobem v každém z míst plnění) 

svoz

7.11.

týden 42

svoz

20.6.

svoz

1.8.

svoz

8.8.

svoz

10.10.

svoz

15.8.

svoz

22.8.

svoz

29.8.

týden 41

týden 31

23.5. 30.5. 6.6. 13.6.

týden 43

týden 33

týden 45

svoz

svoz

týden 16

týden 32

21.2.

svoz

28.2.

svoz

7.3.

svoz

14.3.

svoz

21.3.

svoz

28.3.

svoz

4.4.

svoz

11.4.

svoz

18.4.

svoz

25.4.

svoz

2.5.

svoz

3.1.

svoz

10.1.

svoz

17.1.

svoz

24.1.

svoz

14.2.

týden 22 týden 23 týden 24

týden 51

týden 41

týden 31

týden 21

týden 11

týden 1

týden 51

svoz

19.12.

svoz

15.3.

svoz

24.5.

svoz

17.10.

svoz

24.10.

svoz

31.10.

2.8.

svoz

11.10.

svoz

20.12.

týden 52

týden 42

týden 32

týden 22

týden 12

týden 2

týden 52

svoz

26.12.

svoz

22.3.

svoz

31.5.

svoz

9.8.

svoz

18.10.

svoz

27.12.

týden 43

týden 33

svoz

16.8.

svoz

25.10.

týden 23

týden 13

týden 3

svoz

29.3.

svoz

7.6.

týden 45

týden 35

týden 25

týden 15

týden 5

svoz

12.4.

týden 44

týden 34

týden 24

týden 14

týden 4

14.6.

týden 6

týden 46

týden 36

svoz

27.6.

svoz

4.7.

svoz

11.7.

svoz

12.9.

svoz

21.11.

svoz

19.9.

svoz

28.11.

svoz

5.9.

svoz

14.11.

týden 7 týden 10

týden 50

týden 40

týden 30

týden 20

týden 47

týden 17

týden 27

svozsvoz

9.5.

týden 9

týden 49

týden 39

týden 29

týden 19

16.5.

svoz

18.7.

svoz

25.7.

svoz

26.9.

svoz

5.12.

svoz

HARMONOGRAMY A POČTY SVOZŮ ODPADU  - STŘEDISKO BRNO                                                

ROK 2022 - v případě, že svozový den připadne na státní svátek, bude tento svoz uskutečněn dle domluvy mezi zhotovitelem a objednatelem

12.12.

svoz

3.10.

týden 8

týden 48

týden 38

týden 28
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ROK 2022 - v případě, že svozový den připadne na státní svátek, bude tento svoz uskutečněn dle domluvy mezi zhotovitelem a objednatelem

týden 6týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 7 týden 8 týden 9

HARMONOGRAMY A POČTY SVOZŮ ODPADU  - STŘEDISKO VYŠKOV                                                   

týden 10

týden 26

týden 11

svoz

31.1.

svoz

7.2.

týden 25

týden 12 týden 13 týden 14 týden 15

týden 37

týden 18

týden 35

týden 44

týden 34

svoz svoz svoz svoz

týden 21

týden 17 týden 18 týden 19 týden 20

svoz

4.1.

svoz

11.1.

svoz

18.1.

svoz

25.1.

týden 27 týden 28 týden 29 týden 30

týden 36 týden 37 týden 38 týden 39 týden 40

svoz

5.7.

svoz

12.7.

svoz

19.7.

svoz

26.7.

týden 47 týden 48 týden 49 týden 50

svoz

22.11.

svoz

29.11.

svoz

6.12.

svoz

13.12.

svoz

19.4.

svoz

8.2.

svoz

1.2.

svoz

5.4.

svoz svoz

týden 26

týden 16

21.6.

svoz

28.6.

svoz

23.8.

svoz

30.8.

svoz

1.11.

svoz

8.11.

svoz

15.11.

svoz

6.9.

týden 46

svoz

4.10.

svoz

1.3.

svoz

8.3.

svoz

15.2.

svoz

22.2.

svoz

26.4.

svoz

3.5.

svoz

10.5.

svoz

17.5.

svoz

13.9.

svoz

20.9.

svoz

27.9.
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Zásady vjezdu a vstupu na místa plnění (vojenské objekty): 

 

1. Každý řidič i závozník musí mít při vjezdu (vstupu) do vojenského objektu platnou průkazku 

ke vstupu  

2. Každé vozidlo při vjezdu do vojenského objektu musí být vybaveno povolením ke vjezdu  

3. Při změně vozidla nebo řidiče (či jejich evidenčních údajů) musí osoba odpovědná za 

zásobování vojenských objektů nahlásit změnu nejméně 3 dny předem 

4. Při ztrátě či znehodnocení dokladu musí zodpovědná osoba na zásobování vojenských objektů 

vyžádat vystavení nových dokladů. 

5. Seznamy osob a vozidel zašlete spolu s podepsanou smlouvou. 

6. Požadované údaje: 

Povolení ke vjezdu 
- SPZ vozidla 

- Typ vozidla 

- Nejvyšší povolená hmotnost 7490 kg 

 

Povolení ke vstupu 
- Jméno, příjmení 

- Číslo op. 

         -             

 

Bod č. 6 bude doplněn dle aktuálního personálního stavu 
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