
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Číslo smlouvy ASEKOL 00263958/01/ZOZ/2011/AK9_D1

Číslo smlouvy obec ŽP/007/07

S m lu v n í stran y

Obchodní firma ASEKOL s.r.o.

Sídlo Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00

Adresa pro doručování Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00

IČ 27373231 DIČ CZ27373231

Údaje o zápisu v OR Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
v oddílu C, vložka 109190

Zastoupená  na základě plné moci

Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Praha 1 č. ú.

(dále jen „provozovatel “) na straně jedné 

a

Název Město Litoměřice

Sídlo Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01

Adresa pro doručování Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01

IČ 00263958 DIČ CZ00263958

Statutární orgán Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

Zástupce pro věci smluvní

Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Litoměřice č.ú.

E -  mail

(dále jen „obec “) na straně druhé

O s o b y  o p r á v n ě n é  je d n a t  ve  v ěc ec h  p ro v o zn ě  te c h n ic k ý c h

za provozovatele (ASEKOL s.r.o.) za obec

Jméno, příjmení

Telefon

Mobilní telefon

FAX

E-mail

iNový SD



uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě plného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech tento

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení (dále jen
Dodatek)

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na doplnění „Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětném odběru 
elektrozařízení", kterou mezi sebou uzavřely dne 12.07.2007 pod č. 564567/01/ZOZ/2007AK1 (dále jen 
„Smlouvy"), a to následně:

2. Ve Smlouvě se v příloze č. 1 „Identifikace sběrného místa" doplňuje/í další sběrné/á místo/a.

3. Specifikace všech sběrných míst je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno 
vyhotovení.

5. Tento Dodatek lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně 
oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že souhlasí s celým jeho 
obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

PŘÍLOHY:

Příloha č.1: Nové znění přílohy č. 1 Smlouvy (Identifikace míst zpětného odběru elektrozařízení)

Za provozovatele:

V Praze dne ^  t l -

Za obec:

V Litoměřicích dne /o  / /  cW 1 ̂

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta



Příloha č. 1 Dodatku (= Nové znění přílohy č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení)

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE SBĚRNÉHO MÍSTA / SBĚRNÉHO DVORA

UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA -  SBĚRNÉHO DVORA č. 1
Název KOVOŠROT GROUP CZ a.s.
Ulice, č.p./ č.or. Želetická 32
PSČ 412 01
Obec Litoměřice
PROVOZOVATEL SM
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV KOVOŠROT GROUP CZ a.s.
IČ / DIČ 28674286

Sídlo
Ulice, č.p. /č.or. Ke Kablu 289/7
PSČ 102 00
Obec Praha -  Dolní Měcholupy

Kontaktní
osoba
provozovatele
sběrného
místa

věci smluvní věci technické kontakt na sběrné místo
Jméno a příjmeni

Titul

Funkce Vedoucí provozovny Vedoucí provozovny Vedoucí provozovny

Tel ./fax

Mobil

E-mail

TECHNICKÉ ÚDAJE SBĚRNÉHO MÍSTA
Plocha SD (rrč) 10 270

Druhy tříděných odpadů
200101,200111,200138, 200139, 200201,200307, barevné kovy, železný šrot,
NO, elektrozařízení, světelné zdroje a svítidla

Možnosti umístění sběrných kontejnerů na zpětný odběru elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 dle přílohy č.7 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.
(1x TV a monitory -  řeší se shromažďovacím místem; 1x ostatní elektrozařízení skupin 3, 4 , 7  a 8):

Zpevněná plocha pro uložení televizorů a počítačových monitorů, včetně elektrozařízení 
skupin 3, 4, 7 a 8 s jedním rozměrem větším než 100 cm nebo hmotností větší než 25 kg. ANO

Paletový kontejner, big-bag - cca 2rrr> (ostatní elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8) Klečová ohradová paleta

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA Seznam rozhodnutí k povolení provozu SD (druh 
rozhodnutí, datum, vydal)

Pondělí 0 7 :00 - 16:00 Rozhodnutí - souhlas k provozování zařízení ke sběru
Úterý 0 7 :00 - 16:00 odpadů, č.j.3054/ZPZ/2008/PZ-1283, ze dne 06.02.2009,
Středa 0 7 :00 - 16:00 vydal Krajský úřad Ústeckého kraje
Čtvrtek 0 7 :00 - 16:00
Pátek 0 7 :00 - 15:00
Sobota 0 8 :00 - 12:00
Neděle zavřeno
Slouží SM jako shromažďovací místo pro jiný druh sběru odpadů - např.mobilní sběr (prosíme vypsat)

Slouží SM jako místo zpětného odběru pro provozovatele jiných kolektivních systémů (prosíme vypsat)
ELEKTROWIN, EKOLAMP

Sběrné místo slouží pro zpětný odběr EEZ od spotřebitelů i jiných osob: ANO
Sběrné místo slouží pro zpětný odběr EEZ pouze od spotřebitelů: NE
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rnMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA -  SBĚRNÉHO DVORA č. 2
Název Sběrný dvůr Litoměřice

Ulice, č.p./ č.or. Nerudova bez čp.

PSČ 412 01

Obec Litoměřice
Provozovatel sm
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Město Litoměřice

IČ / DIČ 00263958

Sídlo

Ulice, č.p. /č.or. Mírové náměstí 15/7
PSČ 412 01
Obec Litoměřice

Kontaktní
osoba
provozovatele
sběrného
místa

kontakt na
sběrné místo

Jméno a příjmení

Titul

Funkce
Tel./fax

Mobil

E-mail

T echnické údaje sberneho místa
Piocha SD (nrč) 4 145

Druhy tříděných odpadů
200101, 200102, 200111,200138, 200139, 200140, 200201, 200307, NO, 
elektrozařízení, světelné zdroje a svítidla

Možnosti umístění sběrných kontejnerů na zpětný odběru elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 dle přílohy č.7 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.
( 1 x TV a monitory -  řeší se shromažďovacím místem; 1x ostatní elektrozařízení skupin 3, 4 ,7  a 8):

Zpevněná plocha pro uložení televizorů a počítačových monitorů, včetně elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 
s jedním rozměrem větším než 100 cm nebo hmotností větší než 25 kg ANO

Paletový kontejner, big-bag - cca 2m'i (ostatní elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8) Klečová
ohradová paleta

provozní doba sběrného místa Seznam rozhodnutí k povolení provozu SD (druh 
rozhodnutí, datum, vydal)

Pondělí 0 8 :30 - 16:00
Úterý 0 8 :30 - 18:00

Středa 0 8 :30 - 16:00
Čtvrtek 08:30-18:00
Pátek 0 8 :3 0 - 15:00
Sobota 0 8 :0 0 - 14:30
Neděle zavřeno
Slouží SM jako shromažďovací místo pro jiný druh sběru odpadů - např.mobilní sběr (prosíme vypsat)

Slouží SM jako místo zpětného odběru pro provozovatele jiných kolektivních systémů (prosíme vypsat)
ELEKTROWIN, e k o l a m p

. j ^ r n é  místo slouží pro zpětný odběr EEZ od spotřebitelů i jiných osob:

^běrné místo slouží pro zpětný odběr EEZ  pouze od spotřebitelů:
ANO

NE
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