
Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:
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SMLOUVA O POSKYTNUTI SLUZEB
Zabezpečení likvidace ostatního odpadu pro SSOK

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Oprávněn jednat ve věcech technických: , provozní náměstek SSOK

ekolog, energetik, vodohospodář.
krizové řízení SSOK

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
OS:
E-mail:
na straně jedné jako "Objednatel"

70960399
CZ70960399
Komerční banka, a.s.
27-4230410257/0100

ur4k8nn

a

SVEZ CZ a.s.
Se sídlem: Španělská 1073/10, Praha 2, 12000
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 9378
Zastoupen: - prokurista
Oprávněn jednat ve věcech smluvních - oblastní manažer obchodu

na základě plné moci

25638955
Oprávněn jednat ve věcech technických
rčo
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
OS:
E-mail:

CZ25638955
Komerční banka, a.s.Praha
27 - 932879297 /0100

pd2ga22

na straně druhé jako "Zhotovitel"



Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření smlouvy v tomto znění:

II.
Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je splnění zákonných povinností objednatele jako původce odpadu při
zbavení se odpadu ve smyslu ustanovení § 3, § 4 a § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a to
zajištěním služeb zhotovitele v oblasti nakládání s odpady za podmínek stanovených
příslušnými obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou.

2. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem "Zabezpečení likvidace ostatního odpadu pro SSOK" podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Nabídka dodavatele, kterou
předložil v rámci výběrového řízení na část VZ 10 (dále jen NABÍDKA) a zadávací dokumentace,
která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY, byly podkladem pro uzavření této smlouvy a
údaje v těchto dokumentech uvedené jsou pro smluvní strany závazné při realizaci předmětu
plnění podle této smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. zjistil podle dokladů
předložených v NABÍDCE, že zhotovitel je k převzetí odpadů podle tohoto zákona oprávněn.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajišťovat pro objednatele touto smlouvou
sjednané činnosti (zajišťovat služby) v oblasti likvidace ostatních odpadů (vyjma nebezpečných),
a to v souladu s ustanovením § 16 -17 zákona č. 541/2020Sb. v platném znění.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli dohodnutou součinnost, předávat zhotoviteli
odpady a platit za provedené služby sjednanou cenu.

3. Zhotovitel bude pro objednatele zajišťovat služby spojené s likvidací jednotlivých druhů odpadů,
jejichž přehled je uveden v příloze této smlouvy. Součástí předmětu plnění, a tedy součástí
jednotkových cen za likvidaci jednotlivých druhů odpadů je:

a) převzetí odpadu do vlastnictví zhotovitele v místě převzetí příslušnému k dané části VZ a
dále zajištění likvidace odpadu či jeho využití v souladu s platnými právními předpisy,

b) zajištění vedení průběžné evidence v souladu se zákonem o odpadech a dalšími
provádějícími předpisy,

c) povinnost provést při přejímce kontrolu předávaného druhu a množství odpadu a
správnost údajů potvrdit svým podpisem na Předávacím listu odpadů,

d) závazek plnit ohlašovací povinnost vzhledem k přepravě na příslušné úřady.

4. Likvidace odpadů bude prováděna z tohoto cestmistrovství objednatele:

SÚ Šumperk, cestmistrovství Hanušovice, Zábřežská 798, Hanušovice - část VZI0

5. Místo pro přijetí (uložení) odpadů:
Pro část VZ10 - cestmistrovství Hanušovice:
Místa uložení odpadu (skládky) jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
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6. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k předmětu plnění:
Objednatel si v zadávací dokumentaci, podle níž zhotovitel zpracoval NABÍDKU, vyhradil
změnu závazku, která se týká rozsahu služeb spočívající v zajištění likvidace dalších odpadů nad
rámec předmětu plnění vymezeného v zadávací dokumentaci, a to na základě jednorázové
operativní objednávky objednatele. Operativní objednávka musí být učiněna písemně, musí v ní
být uvedeno množství odpadu k převzetí a den (tj. datum) požadovaného převzetí.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že každým jednotlivým převzetím odpadů zhotovitelem od
objednatele dojde bez dalšího k převodu vlastnického práva k převzatým odpadům z objednatele
na zhotovitele, a to i v případě, že by odpady převzal pro zhotovitele dopravce. Od okamžiku,
kdy zhotovitel převezme odpady od objednatele, odpovídá za nakládání s nimi dle příslušných
obecně závazných právních předpisů.

IV.
Cena

1. Cena služby spojené s likvidací odpadů je stanovena jednotkovými cenami podle přílohy této
smlouvy v Kč bez DPH.

2. Jednotkové ceny podle přílohy této smlouvy jsou stanoveny jako konečné a maximálně
přípustné, které lze měnit pouze za podmínek uvedených v čI. IV. odst. 4 této smlouvy.
Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele na likvidaci odpadů veškerých rizik a
vlivů (včetně inflačních a kurzových) během celé doby realizace předmětu plnění, a zahrnuje též
veškeré související náklady, jako jsou: vyhotovení požadovaných dokladů, dodržování zákony
stanovených předpisů, provozní náklady účastníka zadávacího řízení, náklady na pojištění, daně,
cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací služeb.

3. Účtovanou cenu stanoví zhotovitel za každé fakturační období jako násobek jednotkových cen a
množství zlikvidovaného odpadu. K takto stanované ceně v Kč bez DPH bude účtovaná DPH
v sazbě podle platných právních předpisů k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

4. Jednotkové ceny podle přílohy této smlouvy jsou platné po dobu trvání této smlouvy od její
účinnosti. K cenám stanoveným v Kč bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni
uskutečněného zdanitelného plnění. Cenu v Kč vč. DPH lze měnit jen v souvislosti se zákonnou
úpravou sazeb DPH.

V. 
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury (daňové doklady) po
provedení jednotlivých plnění na základě potvrzené dokumentace o množství a druhu odpadu a
jejich předání.

2. Faktury (daňové doklady) budou vystavována přímo na středisko údržby, kterým je:

• Pro cestmistrovství SÚ Olomouc podle čI. III. odst. 4 této smlouvy:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc,
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc.

• Pro cestmistrovství SÚ Jih podle čl. III. odst. 4 této smlouvy:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby [ih, Kostelecká
55,79656 Prostějov.

• Pro cestmistrovství SÚ Šumperk podle čl. III. odst. 4 této smlouvy:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk,
Ztracená 684,78813 Vikýřovice.
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3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisu (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a údaje dle § 435 zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídající
náležitosti splňovat, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k
doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

4. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Úhrada faktur bude
provedena bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v této
smlouvě. Platby proběhnou výhradně v Kč (CZK) .

.J. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce

5.1. Objednatel zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění
(zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude
nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
objednatel zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném
registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

5.2. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní
způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele
zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude
příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho
místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti.

5.3. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z
přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně
z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného
plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce
daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. Nárok
poskytovatele plnění na úhradu DPH tímto zaniká.

VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Práva o povinnosti zhotovitele vyplývají zejména z ustanovení § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znění a z příslušných prováděcích právních předpisů.

2. Převzetím odpadu od objednatele přechází na zhotovitele odpovědnost a povinnost původce
odpadu podle § 16 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

3. Zhotovitel je povinen:
a) Převzít odpad na základě prokazatelně uplatněného požadavku od objednatele a zajistit jeho

likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Za
prokazatelně uplatněný požadavek se považuje tato smlouva.

b) Informovat objednatele písemně a včas o okolnostech, které z provozních nebo jiných
důvodů na straně zhotovitele dočasně brání převzetí odpadů podle této smlouvy.
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c) Zajišťovat na vlastní náklady a nebezpečí služby v oblasti převzetí odpadů a navazujících
činností při nakládání s odpady za podmínek stanovených touto smlouvou.

4. Zhotovitel je oprávněn:
a) Pověřit poskytnutím služby třetí osobu - poddodavatele, v takovém případě však zhotovitel

ručí objednateli za plnění služeb sjednaných touto smlouvou, jakoby služby prováděl sám.
b) Odmítnout převzetí odpadu, který zjevně svými vlastnostmi neodpovídá deklarovanému

kódu druhu odpadu. Toto právo zhotovitel uplatní prostřednictvím své zmocněné osoby
v okamžiku přejímky odpadu. Zhotovíte I je však povinen v takovém případě po dohodě
s objednatelem určit jiný (správný) kód druhu odpadu a provést jeho likvidaci za
jednotkovou cenu sjednanou v této smlouvě, pokud cena kódu odpadu sjednaná ve smlouvě
není, tak nabídnout objednateli jednotkovou cenu, za kterou likvidaci odpadu provede.
Objednatel zhotovitelem nabídnutou cenu buď odsouhlasí a zhotovitel službu provede,
nebo neodsouhlasí a zhotovitel službu neprovede, tj. objednatel službu zajistí jinak mimo
podmínky sjednané touto smlouvou.

VII.
Práva, povinnosti a součinnost objednatele

1. Práva a povinnosti (součinnost) objednatele vyplývají zejména z ustanovení § 15 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a z příslušných prováděcích právních předpisů.

2. Objednatel je povinen:
a) Předávat zhotoviteli odpad, který svými vlastnostmi odpovídá deklarovanému odpadu,

případně informovat zhotovitele o změně původně uvedených vlastností odpadu.
b) Připravit odpady tak, aby ve stanoveném termínu a na stanoveném místě byly způsobilé

k předání zhotoviteli.
c) Dokladovat kvalitu každého druhu odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. (základním

popisem odpadu).

3. Objednatel je oprávněn provádět kontroly plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, a to
na kterémkoliv místě plnění nebo při plnění kterékoliv služby při nakládání s odpady.

VIII.
Doba trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a bude ukončena ke dni 31.12.2022, popř. dříve, bude-li
již vyčerpán maximální finanční objem celé zakázky, tzn. částka 2 000 000,- Kč bez DPH.

2. Smlouvu lze předčasně ukončit:
a) Písemnou dohodou smluvních stran.
b) Výpovědí jednou ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 6 měsíců bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.

c) Prohlášením konkurzu na zhotovitele.
d) Odstoupením od smlouvy, kdy:

• Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je více jak 90
dnů v prodlení s úhradou služeb podle této smlouvy zhotoviteli.
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• Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel opakovaně
porušil povinnosti, které mu vyplývají z této smlouvy a ani po písemném upozornění
ze strany objednatele nesjednal nápravu.

IX.
Odpovědnost smluvních stran, náhrada škody, smluvní pokuty

1. Objednatel odpovídá za vlastnosti předávaného odpadu v době jeho předání. Okamžikem
předání odpadu zhotoviteli se rozumí převzetí odpadu zmocněnou osobou v místě přijetí
odpadu. Pokud by nedodržením objednatelem deklarovaných vlastností odpadu vznikla
zhotoviteli prokazatelně škoda, je objednatel povinen ji uhradit.

2. Zhotovitel je povinen odebrat od objednatele odpady sjednané touto smlouvou za podmínek
v této smlouvě uvedených. Při porušení povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou je
povinen zhotovitel uhradit objednateli prokazatelně vzniklou škodu.

3. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby i v případě porušení povinností druhé smluvní
strany nedošlo ke vzniku zbytečných škod. Smluvní strany se zavazují vzniku škod předcházet.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně zhotovitelem vyúčtovaných
služeb za poslední kalendářní měsíc. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na
náhradu škody. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst na platbu faktury zhotovitele.

5. Smluvní pokuta při nedodržení splatnosti faktury bude 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý
započatý den prodlení.

X. 
Společná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že při řešení běžné agendy či organizačních záležitostí v souvislosti
s touto smlouvou budou využívat ke komunikaci elektronickou formu prostřednictvím e-rnailu.
To se netýká návrhů a akceptací právních úkonů, u nichž je potřebný podpis na listině. Kontaktní
údaje odpovědných osob objednatele a zhotovitele jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Změnu
kontaktních osob si smluvní strany písemně oznámÍ.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu
založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to,
zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,
jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je
dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to,
zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné
legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět
této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení
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za hájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn
odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné
moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného
obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písmo e) zák. č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy.

6. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele
ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky
této smlouvy.

2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost celé smlouvy,
ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy. Smluvní strany
v případě zjištění neplatnosti některého ustanovení smlouvy uzavřou dodatek smlouvy, kterým
bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením platným.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se tato smlouva bude řídit občanským zákoníkem zejména
v případech, které nejsou touto smlouvou přímo řešeny.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) v aktuálním znění, a to v případě, že se na ní vztahuje povinnost uveřejnění podle
citovaného zákona. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
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5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami
zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných
stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení
zhotovitel).

6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je
jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné,
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Ostatní odpad, jednotkové ceny za odstranění odpadů - kat. O, místa jejich uložení (skládky)

V Olomouci, dne .2.9 .. :12:.Z021

Ing. Petr Foltýn k
ředitel SSOK
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Tabulka - Ostatní odpad část VZ10 cestmistrovství Hanušovice
jednotkové ceny za odstranění odpadů - kat. 0, místa jejich uložení (skládky)

Kata!. Č. dle Název odpadu Kat. Obal pro předání Cena bez DPHvyhl. Č.
(dle katalogu odpadů - vyhláška MŽP Č. 8/2021 Sb.) odp. odpadu MJ (Kč/MJ) Místo uložení odpadu (skládka)

8/2021 Sb. poskytovateli
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly - nerecyklovatelný O volně t 2900,00 Kč Rapotín
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly - recyklovatelný O volně t 0,00 Kč Rapotín
1501 02 Plastový obal - nerecyklovatelný O volně t 2900,00 Kč Rapotín
1501 02 Plastový obal - recyklovatelný O volně t 0,00 Kč Rapotín
1601 03 Pneumatiky O volně t 5000,00 Kč Rapotín
1601 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 O pevné obaly t 2800,00 Kč Rapotín
1601 20 Sklo O volně t 2800,00 Kč Rapotín
170101 Beton - terénní úpravy O volně t 500,00 Kč Rapotín
1701 01 Beton - skládka O volně t 1 950,00 Kč Rapotín
1701 02 Cihly - terénní úpravy O volně t 1 950,00 Kč Rapotín
1701 02 Cihly - skládka O volně t 1950,00 Kč Rapotín
1701 03 Tašky a keramické výrobky O volně t 1 950,00 Kč Rapotín

1701 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a O volně t 2900,00 Kč Rapotínkeramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

170203 Plasty O volně t 2900,00 Kč Rapotín

170504
Zemina a kameny neuvedené pod číslem 170503- O volně t 600,00 Kč Rapotín
terénní úpravy

170504
Zemina a kameny neuvedené pod číslem 170503- O volně t 1 850,00 Kč Rapotín
skládka (se zákon. poplatkem)

17 0504
Zemina a kameny neuvedené pod číslem 170503- O volně t 700,00 Kč Rapotín
skládka (bez zákon. poplatku)

170604 Izolační materiály neuvedeny pod čísly 170601 a 170603 O volně t 2800,00 Kč Rapotín

170904
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod O volně t 1950,00 Kč Rapotín
čí sly 170901, 170902 a 170903

20 01 01 Papír a lepenka - skartace O volně t 5000,00 Kč LCO Olomouc

2001 36
Vyřazené elektrické zařízení neuvedené pod čísly O volně t 3000,00 Kč LCO Olomouc
200121,200123 a 200135

2001 39 Plasty O volně t 2900,00 Kč Rapotín
200301 Směsný komunální odpad O volně t 1 950,00 Kč Rapotín
200303 Uliční smetky O volně t 1950,00 Kč Rapotín

200307 Objemný odpad O volně t 2100,00 Kč Rapotín

V .CR..orr.p.4.c...I.:... dne: ...f..:ft.?_Q.?7
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