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Návrh 

Smlouva o převzetí biologicky rozložitelných odpadů rostinného 

původu a ostatních tříděných odpadů do sběrného dvora 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

1. Provozovatel: Obec Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

    Zastoupená: Ing. Ivo Muthsam, starosta obce 

    IČ: 00579114 

    Bankovní spojení:  

     

2. Objednatel:  Obec Tutleky, Tutleky 10, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

    Zastoupená:  Oldřich Moravec, starosta obce 

    IČ : 00579181 

    Bankovní spojení:     

 

Smluvní strany se dohodly následovně: 

 

1. Provozovatel zajistí pro občany Obce Tutleky převzetí biologicky rozložitelných odpadů 

rostlinného původu a ostatních tříděných odpadů (dále jen odpadů) uvedených v příloze této 

smlouvy do sběrného dvora v obci Lupenice 

     Cena za odběr odpadů se řídí aktuálním ceníkem provozovatele. Tento ceník předá 

provozovatel objednateli nejpozději při uzavírání smlouvy. O každé změně ceníku a druhů 

odebíraných odpadů bude objednatel provozovatelem vždy předem informován. 

 

2. Předáním odpadů do sběrného dvora přechází vlastnické právo k odpadům na 

provozovatele, pokud provozní řád sběrného dvora neurčí jinak.  

      Odpady budou odebírány roztříděné, dle druhu a za předpokladu, že budou odpovídat 

druhům uvedených v příloze této smlouvy. 
 

3. Objednatel se může před předáním odpadů seznámit s provozním řádem sběrného dvora. Je 

si vědom toho, že odpady dodané občany Obce Tutleky budou převzaty za předpokladu, že 

budou odpovídat druhům odpadů dle provozního řádu a podmínkám uvedeným v bodě 2. 

smlouvy. Provozní řád sběrného dvora poskytne provozovatel objednateli k nahlédnutí na 

vyžádání. 

 

4. Dopraví-li přesto občan Obce Tutleky do sběrného dvora odpady zjevně nevyhovující výše 

zmíněným kritériím, je provozovatel povinen odmítnout přijetí těchto odpadů.  

 

5. Občan Obce Tutleky je odpovědný za druh a stav dovezeného odpadu a postup v kritických 

situacích během dopravy (znečištění trasy přepravy, povětrnostní vlivy, dopravní nehoda 

apod.). 

     Provozovatel je povinen od občana Obce Tutleky požadovat úhradu případných nákladů, 

resp. škod, které mu takto v prostorách sběrného dvora nebo na příjezdových komunikacích a 

manipulačních plochách vznikly. 
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6. U údajů o hmotnosti odpadu je rozhodující záznam dle úředně cejchované váhy nebo 

odborný odhad obsluhy sběrného dvora. Tento údaj poskytne provozovatel k případné 

kontrole objednateli i oprávněné osobě.  

 

7. Občan Obce Tutleky za dovezené a odebrané odpady uhradí poplatek dle platného ceníku v 

hotovosti obsluze zařízení při předání odpadů do sběrného dvora v obci Lupenice. 

   

8. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy vyžadují ke své platnosti odsouhlasení obou stran 

a písemnou formu. 

 

9. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 

jednom vyhotovení. 

 

10. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu 

formou písemné výpovědi nebo dohodou. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

11. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

12. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy a 

uzavírají smlouvu svobodně, vážně a srozumitelně 

 

 

 

V  Tutlekách dne  2.3.2016                                          V Lupenici dne 2.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                             …………………………… 

         za objednatele                                                               za provozovatele 

 

      Oldřich Moravec                                                          Ing. Ivo Muthsam 
          starosta obce                                                                    starosta obce 
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Příloha smlouvy  č. 1: 

 

Seznam odpadů povolených pro zařízení ke sběru, výkupu a úpravě a využívání odpadů 

 

 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly  

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 05 Kompozitní obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 07 Skleněné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových  nádob 

 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  pod číslem 15 02 02 

 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže 

těchto vozidel a z jejich údržby  

16 01 03 Pneumatiky  

16 01 07* Olejové filtry 

16 01 08* Součástky obsahující rtuť 

16 01 13* Brzdové kapaliny 

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky  

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14  

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 01 19 Plasty 

16 01 20 Sklo 

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod  čísly 16 01 07 až  16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14  

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 
 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 
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17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01  Papír a lepenka 

20 01 02  Sklo 

20 01 10  Oděvy 

20 01 11  Textilní materiály 

20 01 13*  Rozpouštědla 

20 01 14*  Kyseliny 

20 01 15*  Zásady 

20 01 17*  Fotochemikálie 

20 01 19*  Pesticidy 

20 01 23*  Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  

20 01 25  Jedlý olej a tuk 

20 01 26*  Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

20 01 27*  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

20 01 28  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 

20 01 32 * Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 

20 01 33*  Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 

akumulátory obsahující tyto baterie  

20 01 34  Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 01 39 Plasty  

20 01 40 Kovy 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 07 Objemný odpad 

 


