Pravidla využití systému nakládání s tříděným komunálním odpadem zavedeného městem
Dobruškou podnikajícími osobami

1.

Město Dobruška (dále jen „Město“) stanovuje v souladu s odst. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“) obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho území (dále jen „Systém“).
Platná a účinná obecně závazná vyhláška stanovující Systém je vždy zveřejněna na internetových
stránkách Města.

2.

Na základě smlouvy uzavřené s Městem může Systém ve stanoveném rozsahu využívat podnikající
právnická či fyzická osoba (dále jen „podnikatel“), která při své činnosti vykonávané ve své
provozovně (ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů či ve svém sídle na území Města (dále v těchto pravidlech jen „ provozovna“) produkuje
odpad podobný komunálnímu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech.

3.

Podnikatel může Systém využívat pouze ohledně provozovny, v níž provozuje nevýrobní činnost,
v případě prodejny pouze ohledně prodejny s prodejní plochou nepřesahující 200 m2 a v případě
ubytovacího zařízení pouze ohledně ubytovacího zařízení s kapacitou maximálně 20 lůžek.

4.

Prodejní plochou prodejny se pro účely těchto pravidel rozumí odhadnutá velikost povrchové
plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:


celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,



plocha zabraná prodejními pulty a výklady,



plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné
společenské prostory.
5.

Využití Systému je možné pouze ohledně těchto vytříděných složek odpadu podobného
komunálnímu (kategorizace dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění):
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
15 01 05 Kompozitní obaly (tj. nápojové kartony)
Nakládání s ostatním odpadem si podnikatel zajišťuje v souladu platnými obecně závaznými
právními předpisy.

6.

Pravidla využití Systému podnikatelem jsou stanovena smlouvou uzavřenou mezi Městem a
podnikatelem.

7.

O přípustnosti využití Systému podnikatelem a o uzavření smlouvy s podnikatelem rozhoduje na
základě žádosti podnikatele oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška (dále jen
„OŽP“). Žádost se podává na formuláři zveřejněném na internetových stránkách města Dobrušky
a musí být podepsána podnikatelem či osobou oprávněnou jednat za podnikatele.

8.

Na uzavření smlouvy a využívání Systému nemá podnikatel právní nárok. Smlouva nebude
uzavřena zejména s podnikatelem,
- který uvedl ve své žádosti nepravdivé údaje,
- s nímž byla předchozí uzavřená smlouva Městem ukončena z důvodu jejího porušování
podnikatelem či z důvodu neuzavření dodatku na změnu sjednané ceny podnikatelem.
Město je oprávněno prostřednictvím OŽP odmítnout uzavření smlouvy s podnikatelem i z jiných
relevantních důvodů.

9.

Má-li podnikatel na území Města více provozoven způsobilých pro využití Systému, je podmínkou
pro využití Systému zapojení všech těchto provozoven, a to každé v rámci samostatné smlouvy.

10. Využití Systému je možné nejdříve od 1.1.2020, a to s účinností zahájení jeho využívání vždy od
začátku kalendářního měsíce.
11. V případě změny podmínek na straně podnikatele, které byly určující pro stanovení ceny za využití
Systému ve smlouvě uzavřené s podnikatelem, bude s podnikatelem uzavřen dodatek ke smlouvě,
jímž bude cena upravena s účinností od nejbližšího kalendářního měsíce po uzavření dodatku.
Pokud podnikatel neuzavře dodatek ke smlouvě ani do 14 dnů poté, co bude k jeho uzavření
městem prostřednictvím OŽP vyzván, bude s ním uzavřená smlouva (resp. všechny s ním uzavřené
smlouvy) ukončena. To neplatí, má –li dodatkem dojít ke snížení sjednané ceny.
12. Smlouva s podnikatelem bude uzavřena dle Radou města Dobrušky schváleného vzoru Smlouvy o
využití systému zavedeného městem Dobruškou pro nakládání s tříděným komunálním odpadem.
13. Cena za využití Systému bude ve smlouvě s podnikatelem stanovena dle platného ceníku
schváleného Radou města Dobrušky, a to dle kategorie provozovny podnikatele.
14. Případná jednostranná změna ceny v době trvání smluvního vztahu bude řešena způsobem
stanoveným smlouvou.
15. Tato pravidla schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 25.11.2019.
16. Tato pravidla nabývají platnosti jejich schválením.

Ing. Petr Lžíčař, starosta

