
           

Smlouva o ukládání odpadů na skládce S-003 Centrum 

odpadového hospodářství – Radim řízená skládka 

 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi: 

 

číslo smlouvy: 106/2023 

(SML/32/1090/0819/2022) 

 
Zhotovitel: 

OBEC Radim 

Radim 6, 281 03 Radim 

IČO: 00235661, DIČ: CZ00235661 

Telefon: +420 321 792 325, e-mail: ou@obecradim.cz 

 

Zastoupená: Martinem Sýkorou, starostou obce 

zápis v OR: Obec – právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

ŽL vydaný ŽÚ Pečky dne 30.9.1996 pod č.j. 1057/0713/96 

KL vydaná ŽÚ Kolín dne 23.9.2019 pod č.j. 1817/96/T/OŽÚ/J/3875 

KL vydaná ŽÚ Kolín dne 18.12.2001 pod č.j. 678/01/zm/OkŽÚ/42504 

číslo bankovního účtu: ČS a.s. Kolín, č.ú. 042529349/0800 

(dále jako „Zhotovitel“) 
a 

Objednatel:   

Městská část Praha-Klánovice   

U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice 

IČO: 00240281, DIČ:CZ00240281 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu: 2000707339/0800 

Telefon: 281 962 264, e-mail: urad@praha-klanovice.cz 

Zastoupená: Ing. Alenou Kolovrátkovou, starostkou MČ 

 

Provozovna:  

Název:  Městská část Praha-Klánovice  

IČZ/IČP: MČPraha32  

Ulice  U Besedy 300/8 

Obec  190 14 Praha-Klánovice 

 

Původcem odpadu:  

Název:  Hlavní město Praha  

IČO:  00064581 

IČZ/IČP: MČPraha32 

ZÚJ:  538302  

Ulice  Mariánské náměstí 2/2 

Obec  110 00 Praha 1 

 (dále jako „Objednatel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“. 
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I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Zhotovitel je osoba oprávněná ve smyslu zákona č.  541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) k podnikání v oblasti nakládání s 

odpady a oprávněným provozovatelem zařízení k nakládání s odpady (Integrované 

povolení č. j.: 111479/2014/KUSK OŽP/VITK 
 

2. Objednatel je ve smyslu § 5 zákona o odpadech původcem odpadů, případně 

oprávněnou osobou k nakládání s odpady dle předchozího odstavce nebo jen dopravcem 

či plátcem odpadu. 

 

3. Některé pojmy: 

 

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a 

přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v př. 1 k zákonu o odpadech. 

 

Kvalita odpadu – jsou skutečné vlastnosti (fyzikální, chemické a zdravotně ekologické), 

které odpad charakterizují, případně odlišují od jiných odpadů stejného druhu. 

 

Základní popis odpadu (ZPO) – dokument, jež je původce povinen předat 

provozovateli zařízení k nakládání s odpady. Tato povinnost, stejně jako rozsah a 

náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb.  

 
II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje přebírat odpady Objednatele, které jsou 

specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy, a tyto přijmout do svého vlastnictví ve 

smyslu zákona o odpadech a s převzatými odpady naložit v souladu se zákonem o 

odpadech, to vše za předpokladu, že Objednatel dodrží podmínky Zhotovitele uvedené v 

této Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že odpad se má za převzatý Zhotovitelem v 

okamžiku, kdy jej předá přímo Objednatel nebo třetí osoba, jež je smluvně zajištěna 

Objednatelem k předání odpadů a jejich přepravě pro Objednatele (dále jen 

„Dopravce“).  

 

2. Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat odpady Zhotoviteli po dobu 

účinnosti této Smlouvy, převést vlastnické právo k odpadu na Zhotovitele a za plnění 

poskytovaná Zhotovitelem zaplatit Zhotoviteli úplatu sjednanou v příloze č. 1 této 

Smlouvy a plnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli respektive Dopravci zajištěnému 

Objednatelem, předání odpadu v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že místem předání a převzetí odpadů je zařízení k nakládání s odpady skládka 

S-003 Centrum odpadového hospodářství – Radim řízená skládka.  

 

4. Množství skutečně převzatých odpadů za kalendářní měsíc závisí na rozhodnutí 

Zhotovitele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany dále prohlašují, že Smluvním 

stranám nevznikají žádné nároky z důvodu nepředání odpadů do vlastnictví Zhotovitele 

v kalendářním měsíci. 
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5. Převzetí odpadu, na který se nevztahuje tato Smlouva, může být provedeno pouze na 

základě operativní objednávky Objednatele, popř. dodatkem k této Smlouvě. Operativní 

objednávka musí být učiněna písemně, musí v ní být uvedeno množství odpadu k 

převzetí a den (tj. datum) požadovaného převzetí, přičemž cena takto provedeného 

plnění bude stanovena na základě platného ceníku Zhotovitele nebo nabídky 

Zhotovitele. 

 

6. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha č. 1. obsahující povolené odpady k přijetí na 

skládku Centrum odpadového hospodářství Radim – řízená skládka a cenu za jejich 

uložení. 

 

III. 

Způsob plnění 

 

1. Zajišťuje-li přepravu odpadů do zařízení s nakládání s odpady Zhotovitele Objednatel 

(sám nebo prostřednictvím jiného Dopravce) a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, 

bude ji organizovat tak, aby doba vykládky/předání odpadu byla v provozní době tohoto 

zařízení, tj. v pracovní dny, pondělí až pátek, od 6:30 do 16:30 hodin, sobota od 6:30 do 

11:30. 

 

2. Provoz na zařízení s nakládáním s odpady je upraven provozním řádem, který je 

k dispozici v provozním objektu zařízení Zhotovitele. V prostoru zařízení se řidiči a 

ostatní pracovníci Objednatele nebo jím sjednaného Dopravce řídí ustanoveními 

provozního řádu a pokyny obsluhy. Výtah z provozního řádu je přílohou Smlouvy a 

Objednatel se zavazuje seznámit s tímto dokumentem obsluhu mobilních zařízení nebo 

své smluvní Dopravce. Objednatel se zavazuje, že bude alespoň jeden pracovní den 

předem do 12:00 hod. informovat Zhotovitele o tom, že přiveze nebo předá odpad do 

zařízení a uvést množství a druh odpadu (týká se nepravidelných návozů a nových 

druhů odpadů). 

 

3. Objednatel se zavazuje předat před první dodávkou Základní popis odpadu v rozsahu 

stanoveném Přílohou č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Při opakovaných dodávkách může 

být základní popis odpadu nahrazen vyplněnou průvodkou s konkrétně uvedeným 

kódem odpadu a místem původu a musí odpovídat Základnímu popisu dodanému při 

první z řady dodávek. 

 

4. V rámci převzetí odpadu je Zhotovitel oprávněn prověřit druh a kvalitu odpadu 

Objednatele ještě před jeho vykládkou a porovnat skutečné vlastnosti odpadu s popisem 

odpadu předaným Objednatelem. Odchylky skutečné kvality odpadu od kvality odpadu 

uvedeného v ZPO zaznamená Zhotovitel do své provozní evidence popřípadě odebere a 

uschová srovnávací vzorek. V případě výrazných odchylek v odpadu nebo v případě, že 

ZPO nemá náležitosti stanovené dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., má Zhotovitel právo 

odmítnout převzetí odpadu. 

 

5. Množství odpadu přejímaného k uložení (odstranění) se určí vážením na metrologicky 

ověřené váze Zhotovitele. 

 

6. Obsluha zařízení bude ověřovat shodu odpadu s popisem uvedeným v ZPO a 

množstvím uvedeným v dokumentaci k odpadu. Pokud bude zjištěn rozdíl mezi 

deklarovanou (uvedenou v přepravní dokumentaci) a skutečnou hmotností odpadů 

dodaných na základě této Smlouvy, bude účtována cena stanovená na základě skutečné 
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hmotnosti předaného odpadu. Pokud dojde k rozdílu mezi deklarovanou (uvedenou 

v ZPO či objednávce nebo Smlouvě) a skutečnou kvalitou odpadu (fyzikálně chemické 

vlastnosti), bude účtována přirážka, která zohlední náročnější a nákladnější způsob 

odstranění, nejvýše však cena podle platného ceníku Zhotovitele ke dni převzetí odpadu 

a vedle toho případné náklady na přepravu do jiného zařízení. 

 

7. Pokud bude po převzetí odpadu zjištěno, že tento odpad obsahuje nebezpečné složky 

odpadů, bude o této skutečnosti Objednatel okamžitě vyrozuměn. Náklady spojené 

s odstraněním a zneškodněním tohoto odpadu mu budou následně naúčtovány. 

 

8. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, jehož kvalita či množství nebyly 

předem sjednány nebo odpadu, jehož skutečný stav neodpovídá předem deklarovanému 

stavu. Za řádné zatřídění odpadu v souladu s platnými právními předpisy odpovídá 

Objednatel, Zhotovitel si vyhrazuje právo provést kontrolní odběr a analýzu. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel převezme od Objednatele veškerý odpad specifikovaný v příloze této 

Smlouvy s výjimkou odpadu uvedeného v čl. III. odst. 7 této Smlouvy a zajistí jeho 

odstranění, využití nebo opětovné použití v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel je povinen potvrdit a předat Objednateli doklad o odstranění odpadu. 

 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost, zejména je 

povinen:  

 předávat včas nebo na výzvu Objednatele evidenční doklady a informace 

související s plněním této Smlouvy a odpadem předaným do vlastnictví 

Zhotovitele,  

 určit konkrétní kompetentní osobu, která je zodpovědná za evidenci odpadu 

Zhotovitele, 

 

4. Zhotovitel bude provádět a udržovat taková technická opatření, aby nezpůsobil 

Objednateli újmu při plnění této Smlouvy. 

 

5. Objednatel předá zhotoviteli před jednorázovou nebo první z řady dodávek následující 

podklady: 

 řádně vyplněný Základní popis odpadu v souladu s Přílohou č. 12 vyhlášky č. 

273/2021 Sb., 

 při opakovaných dodávkách shodného odpadu vyplněnou příjemku 

s požadovanými údaji, 

 výsledky laboratorních zkoušek provedené akreditovanou laboratoří (s výjimkou 

případů, kdy odpad není nutné dokládat výsledky laboratorních zkoušek), 

 je-li to nezbytné (např. pro stanovení technologie nebo způsobu přepravy odpadu) 

pak i reprezentativní vzorek odpadu o hmotnosti min. 0,5 kg, 

 určit konkrétní kompetentní osobu, která je zodpovědná za evidenci odpadu 

Objednatele. 
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V. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Cena plnění je stanovena podle kategorie, druhu, kvality odpadů a obtížnosti zpracování 

a je vztažena k jedné tuně odpadu, pokud není uvedeno jinak. Ceník k ukládání odpadů 

je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě změny cen, je aktualizovaný ceník 

k dispozici u Zhotovitele. 

 

2. Cena za odstranění odpadu je stanovena dohodou Smluvních stran. Celková cena 

zahrnuje rekultivační rezervu a zákonný poplatek ve smyslu § 107 zákona o odpadech. 

Zákonný poplatek za uložení odpadu je účtován ve smyslu § 107 a následujících ve 

smyslu zákona o odpadech a je stanoven v Příloze č. 9 tohoto zákona. 

 

3. K cenám poskytovaným v souvislosti s touto Smlouvou bude účtována platná daň 

z přidané hodnoty. 

 

4. V případě využití dopravy společnosti Obce Radim platba probíhá na základě faktur 

vystavených Zhotovitelem, jednou za měsíc s tím, že jejich splatnost je 14 kalendářních 

dnů od data jejich vystavení. Číslo bankovního účtu Zhotovitele: ČS a.s. Kolín, č.ú. 

042529349/0800. cena je stanovena včetně dopravy a nákladů na manipulaci. 

 

V případě využití vlastní dopravy probíhá platba hotově, nebo na základě smluvního 

vztahu fakturou vystavenou zhotovitelem. 

 

5. Splatností se rozumí připsání na účet Zhotovitele nebo složení dlužné částky v pokladně 

Zhotovitele. V případě prodlení se splněním peněžitého závazku se Objednatel zavazuje 

zaplatit Zhotoviteli smluvený úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

 

 

VI. 

Doba trvání smlouvy a její zánik 

 

6. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2023 nabývá platnosti a účinnosti 

dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

7. K ukončení smluvního vztahu může dojít odstoupením od Smlouvy v případě 

podstatného porušení Smlouvy, přičemž se Smluvní strany dohodly na tom, že za 

podstatné porušení se považují zejména: 

 zjištění rozporu mezi deklarovaným a skutečným složením odpadu potvrzené 

zápisem dle čl. III. odst. 4. této Smlouvy, 

 prodlení s úhradou fakturované ceny (se splněním peněžitého závazku) delší než 

30 kalendářních dnů po termínu splatnosti, 

 odmítnutí převzetí odpadu, který splňuje veškeré náležitosti dle této Smlouvy a 

příslušných právních předpisů. 

 

8. K ukončení smluvního vztahu může dojít rovněž výpovědí, přičemž každá ze 

Smluvních stran může Smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která běží 

od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
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9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva ruší a nahrazuje veškeré smluvní 

ujednání těchto Smluvních stran s obdobným předmětem plnění. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy může dojít výhradně písemnou formou. 

V případě změny či doplnění nabývá tato úprava platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oběma Smluvními stranami, pokud není ujednáno jinak. 

 

3. Objednatel odpovídá za škody způsobené Zhotoviteli dodávkou odpadů, které nesplňují 

podmínky pro přijetí do zařízení, pokud v dokumentaci uvedl jiné než skutečné 

vlastnosti odpadu. 

 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

5. Smluvní strany označují veškeré informace, které si navzájem poskytly při jednáních o 

uzavření této Smlouvy za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění. 

 

6. V případě, že celé či jakákoli část ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatným nebo 

neúčinným, ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou platná a účinná. Smluvní strany 

se zavazují, že v dobré víře a bezodkladně projednají a dohodnou se na nahrazení 

takového neplatného nebo neúčinného ustanovení ustanovením, které bude platné a 

účinné a bude odrážet záměr smluvních stran zamýšlený v původním ustanovení. 

 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré skutečnosti obchodní povahy vyplývající z 

obsahu této Smlouvy či jakkoli související s touto Smlouvou tvoří obchodní tajemství, 

jakožto součást předmětu práv náležejících Smluvním stranám. Smluvní strany nejsou 

oprávněny s tímto obchodním tajemstvím jakkoli nakládat, zejména nejsou oprávněny 

obsah tohoto obchodního tajemství zveřejnit a/nebo jej zpřístupnit jakékoli třetí osobě. 

Smluvní strany jsou oprávněny toto obchodní tajemství užívat pouze za účelem plnění 

této Smlouvy, přičemž jsou povinny odpovídajícím způsobem zajistit utajení tohoto 

obchodního tajemství, a to zejména směrem ke svým zaměstnancům. 

 

8. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

9. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy 

bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném  

dne 14. 12. 2022 (usnesení č. RMČ 5/47/2022), čímž je splněna podmínka platnosti 

tohoto právního jednání. 
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Příloha č. 1 Seznam a ceník povolených odpadů skládky Centrum odpadového   
  hospodářství – Radim řízená skládka. 
Příloha č. 2 Základní popis odpadu 
Příloha č. 3 Oznámení obce ke slevě ze zákonného poplatku 
 

 

 

 

V Praze-Klánovicích dne 16. 12. 2022   V Radimi   dne 16. 12. 2022 

   
 

 

Podpisy a razítka smluvních stran: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alena Kolovrátková, v. r.         Martin Sýkora, v. r. 
  ……………………………………………………..   ….………………………………... 

                               Objednatel          Provozovatel                                                                                         
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08 02 01 

08 04 10 

08 04 12 

09 01 08 bra 

10 01 01  01 04) 

10 01 02 

10 01 24 

10 01 25 

10 02 08  10 02 07 

10 02 12  10 02 11 

10 09 06 

10 10 06 

10 11 03 

10 11 10 

10 12 01 m 

10 12 03 

10 12 06 

10 13 01 

10 13 04 Odpady z 

12 01 05 

12 01 13 

12 01 21 

12 01 99 

15 01 01 X1

15 01 02 X1

15 01 05 

15 01 06 X1

16 01 19 Plasty 

16 03 06 

16 11 02 
 11 01 

16 11 04 
16 11 03 

16 11 06 
11 05 



5.3.2020

3

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 

17 01 07 ) neuveden

17 02 01 X1

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 05 04 

17 05 06 

17 05 08  07 

17 09 04 

19 05 01 

19 08 01 

19 08 02 Odpady z 

19 08 05 

19 09 01 

19 09 02 Kaly z 

19 09 03 Kaly z dekarbonizace 

19 12 01 

19 12 05 Sklo 

19 12 09 

19 12 12 
 12 11 

20 01 01 X1

20 01 41 Odpady z 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 

20 03 01 

20 03 02 Odpad z 

20 03 03 

20 03 07 

20 03 99 



Ceny pro rok 2023

Obce skládka
odpady 20….

při dodržení množstevního limitu dle zákona o odpadech 1.585,- Kč / tuna

při překročení množstevního limitu dle zákona o odpadech 2.085,- Kč / tuna

odpady 0 - 19….

bez limitu 2.085,- Kč / tuna

Firmy skládka

odpady 0 - 20…. 2.085,- Kč / tuna  se smlouvou

2.135,- Kč / tuna bez smlouvy

Doprava, pronájem kontejneru a manipulace

kontejnerové vozidlo řetězové 5 - 7 m3 35,- Kč / km

kontejnerové vozidlo  30 m3 - sólo 40,- Kč / km

nákladní vozidlo sklápěcí - sólo 40,- Kč / km

nákladní vozidlo sklápěcí - souprava 45,- Kč / km

pronájem kontejneru 500,- Kč / měsíc

manipulace s kontejnerem 150,- Kč / ks

Ceny jsou včetně rekultivačního a zákonného poplatku za ukládání, bez DPH

Příloha č. 1 smlouvy
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106/2022 

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 

ID číslo smlouvy / číslo základního popisu: 

Identifikační údaje dodavatele (původce) odpadu 

Jméno odpov.pracovníka dle smlouvy: 

Název a adresa provozovny, kde odpad vznikl 

2.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODPADU 

Název odpadu 

Upřesnění 

Katalogové číslo  Kategorie odpadu 

tun 

tun 

Popis vzniku odpadu 

Směsný komunální odpad 

 Katalogové číslo 200301 

O 

20 

  

1.  IDENTIFIKACE DODAVATELE (PŮVODCE) ODPADU 

 3. INFORMACE PRO PŘIJETÍ ODPADU 

Fyzikální vlastnosti odpadu 

Městská část Praha-Klánovice 
 d  /    h lá  

 
  

 

U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice 
 

  
 

   
 

      
 
 

 IČO: 00240281 
 

 
 

Městská část Praha-Klánovice 
 U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice 
   

 

tun 

Údaje o složení odpadu 

  

V případě odpadu ze skupiny 19 
Množství odpadu, které je původem ze skupiny 20 (komunální odpady) 
Množství odpadu, které je původem ze skupiny 1501 (obaly) 

Nebezpečné vlastnosti  
odpadu Nejsou 

Odpad vznikající činností fyzických nebo právnických osob na území obce (města) po vytřídění  
využitelných, biologicky rozložitelných a nebezpečných složek odpadu. 

konzistence - pevný odpad, různé materiály, tvary a velikosti 
 
barva, zápach - různá, bez zápachu 
 
a jiné - nejsou 

 
 
- nejedná se o odpady uvedené v př. č. 4 vyhl. č. 273/2021 Sb., které nelze ukládat na skládky všech skupin 
- odpad lze ukládat na skládku výše uvedené skupiny za určitých podmínek stanovených ve vyhl. č. 273/2021 Sb. 

Množství odpadu, které je původem ze skupiny 17 (stavební a demoliční odpady) 



Příloha č. 2 smlouvy 

 

 
Dodavatel (původce) odpadu Provozovatel zařízení 

 Razítko a podpis Razítko a podpis 

Převzal dne: 
 

Určení skupiny skládky 

S-OO3 
Způsob použití odpadu k zasypání 

Kritické ukazatele 

Údaje o parametrech rozhodných pro uložení odpadu na příslušnou skupinu skládek nebo k zasypání včetně protokolů 

Odůvodnění, proč s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií OH 

Další údaje 

Biostabilita > 10mgO2/g v sušině 
Výhřevnost > 6,5 MJ/kg v sušině 
Výhřevnost se sleduje až 4x za rok 
 

4. ÚDAJE O PŘEDÁVAJÍCÍ OSOBĚ 

 

Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen nesourodou směsí nejrůznějších materiálů, je prakticky nemožné odebrat  
reprezentativní vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku a ZPO se zpracovává na základě  
úsudku. Odpad hodnocen odborným úsudkem dle přílohy č. 12 vyhl. č. 273/2021 Sb. Odpad je vytříděn o využitelné a  
nebezpečné složky. Odpad nemá žádné nebezpečné vlastnosti. Odpad neobsahuje významný (%) podíl biologicky rozložitelné  
složky. 

- odpad nelze využít ani jinak odstranit v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady uvedené v zákoně o odpadech 
  č. 541/2020 Sb.; využití k vytvoření požadované figury skládky 
- biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nepřesahuje 50% 
Mísitelnost: není riziko nežádoucích reakcí při smíchání s ostatními odpady 
Provedené úpravy: odpad upraven dodavatelem 
Potřebná opatření: odpady, které by mohly zapáchat, ihned překrýt inertním materiálem 

Předpokládané množství odpadu v jedné dodávce: (t)  1 – 3 t 
 
Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností:  1 x měsíčně 
 
Předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok: (t)  20 t 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  Zaměstnanec údržby ÚMČ Praha-Klánovice 
 
BYDLIŠTĚ:  U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice 
 
TELEFON, E-MAIL:  udrzba@praha-klanovice.cz 

Údaje o předávající osobě  
v případě firmy 

5. POZNÁMKY A UJEDNÁNÍ 
Čestně prohlašuji, že: 
- všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné 
- v případě, že dojde ke změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které ovlivní  
kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijetí do zařízení, bude ZPO při každé takové změně ze strany původce nebo  
dodavatele neprodleně aktualizován a tato změna bude písemně oznámena provozovateli do 30 dnů 



 Městská část Praha-Klánovice 
 U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice 

________________________________________________________________________________________________________ 
Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300/8, tel.: 281 960 216, www.praha-klanovice.cz, č. ú.: 2000707339/0800, IDS: 2u4aks8 

 

  
 
 

 

 
 

 
      V Praze-Klánovicích dne 16. 12. 2022 

 
 

Oznámení obce/města ke slevě ze zákonného poplatku  
 
Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 00  
v zastoupení MČ Praha-Klánovice vám tímto, jakožto provozovateli koncového zařízení – COH 
Radim - řízené skládky Radim, oznamuje množství odpadů,  
na které bude uplatňovat slevu v kalendářním roce 2023 dle výjimky pro zařazení do dílčího 
základu poplatku dle § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Ke dni 1. 1. 2022, tedy prvnímu dni kalendářního roku předcházejícímu poplatkovému období, 
byl počet obyvatel hl. m. Prahy 1 275 406 občanů. 
Množství odpadů na jednoho obyvatele za rok 2023, na který může být uplatňována sleva,  
je 0,18 tun, v souladu s přílohou č. 12 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Ve vašem zařízení budeme uplatňovat slevu na část množství odpadů pro rok 2023 a to 
maximálně 25 tun. Jedná se odpady z území MČ Praha-Klánovice ukládané na řízenou skládku 
Radim na základě uzavřené smlouvy č. 106/2023 (SML/32/1090/0819/2022) ze dne 16. 12. 
2022. 
 
Celkové množství odpadů, na které má Hlavní město Praha nárok uplatnit slevu, je 229 573 t. 
 
 

 
 

Ing. Alena Kolovrátková, v. r. 
starostka MČ Praha-Klánovice 

OBEC Radim 
Radim 6  
281 03 Radim   




