
S m l o u v a   o   s p o l u p r á c i 
 

města Choceň a obce Plchovice 

 v oblasti poskytování služeb nakládání s odpadem 

na sběrném dvoře města Choceň                         
_________________________________________________________________________ 

 
 

I. Smluvní strany: 

 
Zhotovitel:  Město Choceň   
   IČ 00 248 955 

                     sídlo: Jungmannova 301, 565 01 Choceň 

                     zastoupené:  Ing. Ladislav Valtr, MBA, starosta 

                     č. tel. 465 461 923, 465 461 924 

   e-mail: starosta@chocen-mesto.cz 

   kontaktní osoba: Ing. Milada Potštejnská 

                     č. tel. 465 461 942, 739 385 099 

    e-mail: milada.potstejnska@chocen-mesto.cz 

                     č. účtu:  1218451319/0800                                                                             
 
Původce odpadu: Obec Plchovice 

                    IČ  00853992   
                    sídlo: Plchovice 29, Choceň  565 01 

                    zastoupená: Mgr. Petrem Víškem, starostou 

                     e-mail: obec@plchovice.cz 

                    č. tel. na kontaktní osobu: 602 710 605 

   e-mail:  starosta@plchovice.cz 

                    č. účtu:  90227611/0100 

 
II. Předmět smlouvy:                                                            
Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpadem na sběrném dvoře města Choceň 
(dále jen SD). 
 
III. Rozsah a podmínky služby:    
Tato smlouva se uzavírá dle § 46 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. 
Zhotovitel umožňuje přijímat odpady od občanů (fyzických osob) obec Plchovice a 
její část Smetana  na SD Choceň, ul. Pardubická 1881 za podmínek: 

• Odpady komunální ( 20 0X XX, zejména sklo, papír, plasty, oděvy, zemina a 
kameny a směsný komunální odpad ) - odpady z domácností, nikoliv odpady 
podnikatelské, budou přijímány od občana obce Plchovice zdarma a následně 
čtvrtletně budou přefakturovávány původci. Některé odpady z této kategorie 
jsou dále blíže specifikovány. 

• Nebezpečné odpady ( dále NO) mimo léků - odpady z domácností, budou 
přijímány od občana obce zdarma a následně čtvrtletně budou 
přefakturovávány původci. 
Pozn.: prošlé a nepoužité léky se odevzdávají do lékárny. 



• Odpady stavební (suť, cihly, střešní tašky, jiné krytiny, keramika, mimo  eternit 
– NO, tj. stavební materiál obsahující azbest) budou přijímány od občana obce 
zdarma a následně čtvrtletně budou přefakturovávány původci. Přijímáno bude  
max. 500 kg na občana a den. 

• Pneumatiky bude možné uložit na SD za poplatek, který občan obce Plchovice 
- Smetana uhradí na SD hotově.   

• Velkoobjemný odpad (kód 20 03 07) – nábytek, koberce, sanitární odpad 
(vana, umyvadlo, záchod), dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (kód 20 03 
38) – okenní rámy bez výplně, nábytek bez čalounění dřevo) - budou přijímány 
od občana obce zdarma a následně čtvrtletně budou přefakturovávány původci. 

• Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 až 17 
09 03 ( kód 17 09 04) - kompletní dřevěná okna se skleněnou výplní - budou 
přijímány od občana obce zdarma a následně čtvrtletně budou 
přefakturovávány původci. 

• Kompletní elektrozařízení -  je přijímán od všech občanů ČR zdarma. 

• Nekompletní  elektrozařízení ( lednice bez kompresoru, pračka bez motoru,  
apod.) jsou  zpoplatněny  sazbou dle přiloženého ceníku. 

• Bioodpad  - pouze větve - budou přijímány od občana obce zdarma a následně 
čtvrtletně budou přefakturovávány původci. 
Další svoz a likvidaci BRKO řeší obec Plchovice vlastním opatřením (Vyhláška 
obce Plchovice). 

• kovy  – jsou přijímány od všech občanů zdarma 

• Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) 
obce Plchovice mohou využívat služby sběrného dvora s podmínkou, že za 
předaný odpad uhradí Technickým službám Choceň částku dle jejich platného 
ceníku. 
 
 

IV. Cena za služby: 
Cena se skládá ze dvou částí. 
První část tvoří paušální částka, příspěvek za provoz SD,  ve výši 20,- Kč bez DPH za 
1 obyvatele obce Plchovice. Tento poplatek bude hrazen vždy 1x ročně, s vyúčtováním 
nákladů na odvoz a likvidaci předaného odpadu za 1. čtvrtletí příslušného 
kalendářního roku. Počet obyvatel platících poplatek za odpady v obci Plchovice za 
příslušný rok bude oznámen městu Choceň vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. 
Druhou část ceny tvoří částka za odvoz a likvidaci předaného odpadu dle množství a 
konkrétního druhu odpadu a bude fakturována  1x za čtvrtletí každého kalendářního 
roku. Tato část ceny se řídí aktuálním ceníkem, který je přiložen jako příloha č. 2 této 
smlouvy. Ceny se mohou během roku měnit v závislosti na cenách dalších odběratelů 
odpadu – oprávněných osob. Jakákoliv změna ceny bude provedena formou 
číslovaného dodatku smlouvy. 
 
V.   Otevírací doba sběrného dvora: 
 
Otevírací doba sběrného dvora je přiložena, jako příloha č. 1 této smlouvy.  Sběrný 
dvůr je uzavřen vždy o státem uznaných svátcích. 
Odpady nelze ukládat kdekoliv po městě a před sběrným dvorem, ani do kontejnerů 
na tříděné odpady ve sběrných hnízdech ve městě. 
VI.   Popis příjmu odpadů  od občana obce Plchovice a části Smetana: 
 



Občan 
-  Na SD přijede s již vytříděným odpadem. 
-  Předloží doklad  o trvalém pobytu, či o zaplacení poplatku za likvidaci odpadu v 
Plchovicích.   
-  Dbá pokynů obsluhy. 
-  Vjede na váhu. 
-  Roztřídí odpad dle pokynů  obsluhy, uklidí po sobě. 
-  Vjede na váhu. 
-  Vyzvedne si jeden doklad o příjmu odpadu a podepíše další dva originály, jež 
obsahují  kód, množství  a sazbu odpadu, jméno  a bydliště občana. 
                                                                              
  
VII. Závazky smluvních stran: 
 
Zhotovitele:    
a) Přijme odpad od původce, dle znění této smlouvy 

b) Dohlédne na správné vytřídění všech dovezených odpadů. 
c) Zváží dovezený odpad a vystaví tři doklady. Jeden pro občana, druhý zůstává 

na SD a třetí se přiloží k faktuře. 
d) Na konci čtvrtletí vystaví souhrnný doklad o množství a druhu odpadu a  

zároveň vystaví daňový doklad. 
 
Původce: 
a) Bude se řídit pokyny obsluhy a správce SD, dle znění této smlouvy. 
b) Uhradí vystavené daňové doklady dle stanovených podmínek. 
 
VIII. Platební vztahy: 
 
Smluvní cenu za odstraňování komunálních odpadů hradí původce na účet zhotovitele 
a to na základě daňového dokladu vystaveného se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode 
dne jejího vystavení. V případě prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení. 
   
IX. Platnost smlouvy: 
 
a) tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
b) výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce 
 
 
XI. Zvláštní a závěrečná ustanovení: 

 
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Jakékoliv změny a 
dodatky k této smlouvě vyžadují ke své platnosti písemnou formu a podpisy obou 
smluvních stran. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených, sporných nebo 
neplatných se obě strany řídí ustanoveními občanského zákoníku. Smlouva se 
vyhotovuje ve dvou výtiscích, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi před podpisem přečtena a jako správná 
podepsána. Činí tak podle své pravé a svobodné vůle určitě, srozumitelně a vážně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran. 
 



Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 18.3.2015 pod číslem usnesení              
.                     
 

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Plchovice dne               pod číslem 
usnesení              .                     
 
 
v Chocni dne:                     2015                         v Plchovicích  dne:                  2015 
 
 
 
                                                                                  
……..……………………..                    .........................................…… 
        Město Choceň                                                    obec Plchovice - Smetana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpadem – otvírací 

době SD 



 
Sběrný dvůr se nachází v Chocni v ulici Pardubická č.p. 1881. Odpad se přebírá pod 
dohledem pověřeného pracovníka, který kontroluje druh odpadu a bydliště osob 
přivážejících odpad. 
Odpad lze přivézt v následujících časech: 
 
Po:  6:00 - 12:00 13:00 - 14:30 

Út:  6:00 - 12:00 13:00 - 17:00 

St:  6:00 - 12:00 13:00 - 14:30 

Čt:  6:00 - 12:00 13:00 - 17:00 

Pá: 6:00 - 12:00 13:00 - 14:30 

So: 8:00 - 12:00 

 


