SMLOUVA O VYUŽITÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE BABYLON
Smluvní strany
l. Obec Babylon
adresa: Babylon Cp. 27, 344 01 Domažlice
IČO: 00572551
zastoupená starostou Pavlem Bambáskem
(dále jen Obec) na straně jedné

'

a
2. Veronika Ptáčková
se sídlem: Babylon 114, 344 01 Domažlice
IČO: 87543869
(dále jen Původce) na straně druhé

l
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uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených
skutečnostech v souladu s § 17, odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů v platném znění (dále jen Zákon) tuto
smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem:

e

I.
Předmět smlouvy

l. Původce je původcem odpadů podle §4, písm. x, Zákona a při své nevýrobní činnosti
produkuje odpad podobný komunálnímu ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
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2. Obec stanovila Obecně závaznou vyhláškou č. 2, ze dne 12. 12. 2016, (dále jen
Vyhláška) systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území (dále jen Systém).

II.
Předmět smlouvy
l. Předmětem této smlouvy je závazek Obce umožnit Původci využiti Systému podle
ustanoveni § 17 odst. 4 Zákona a VyhláŠky a závazek Původce za to Obci hradit
sjednanou cenu.
2. Sjednaný rozsah využití Systému: Odpad v množství menším než 20 l týdně.

III.
Práva a povinnosti Původce
l. Původce se zavazuje využívat Systému stanoveného obcí v souladu s Vyhláškou.
2. Původce se zavazuje využívat Systému pouze pro odpad, vzniklý při jeho nevýrobní
Činnosti a zároveň mající vlastnosti podobné komunálnímu odpadu. Dále se zavazuje
tento odpad třídit a zařazovat podle Systému v souladu s Vyhláškou.
3. Původce je zejména povinen:
a) zajistit na své náklagy odpovídající počet sběrných nádob tak, aby při svozu
bylo možné je uzavřít víkem a zabránit tak rozsypáni odpadu při jeho svozu,
b) třídit odpad a papír, lepenku, sklo, plasty a nápojové kartony odkládat do
označených sběrných nádob na území obce Babylon dle jednotlivých typů
odpadu.
4. Původce se zavazuje platit Obci sjednanou cenu za zapojení do Systému.

IV.
Práva a povinnosti Obce
l. Obec se zavazuje, že seznámí písemně Původce s každou změnou Vyhlášky, která je
součástí této smlouvy jako Příloha č. 2, a to do dne začátku platnosti změny.
2. Obec se zavazuje informovat Původce o všech termínech ambulantních, nebo
mobilních, nebo mimořádných sběrech a svozech odpadů, které by mohl Původce
vzhledem k charakteru produkovaného odpadu využít, a to nejpozději jeden týden
před konáním takového sběru, nebo svozu.
V.
Cena

l. Původce se zavazuje hradit Obci cenu za každý započatý kalendářní rok zapojení do
Systému ve výši stanovené ceníkem za využívání systému Obce pro původce odpadů
ve smyslu § 4 odst. l písm. x) Zákona, schváleným zastupitelstvem Obce, a to dle
specifikace (druh odpadu, velikost nádoby, četnost obsluhy, apod.) (dále jen ,,Ceník").
2. Obec je povinna Původce s Ceníkem seznámit. Dojde-li ke změně Ceníku, vyrozumí
Obec o takové změně Původce. Ke změně ceny dochází automaticky k okamžiku
účinnosti nového/upraveného ceníku. Nebude-li Původce s úpravou Ceníku souhlasit,
má právo od této smlouvy odstoupit. Toto právo však musí vůči Obci uplatnit písemně
nejpozději do 14 dní od doručení vyrozumění o úpravě Ceníku, jinak toto právo
zaniká.
3. Cena za první kalendářní rok je určena poměrně z ceny roční s ohledem na počátek
zapojení Původce do Systému, a je splatná do 15. dne měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém .byla smlouva uzavřena. Cena za každý další započatý kalendářní rok je
splatná vždy nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Původcem bude
částka za dané období uhrazena převodem na účet č. 0762082399/0800, kdy jako
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variabilní symbol uvede číslo popisné sídla společnosti a do zprávy pro příjemce
napíše jméno společnosti, nebo osobně na pokladně obecního úřadu.
VI.
Doba trvání smlouvy

l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
f
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2. Obec má právo od smlouvy okamžitě odstoupit:
a) pokud Původce využívá Systému i pro jiný odpad než podobný komunálnímu
odpadu,
,
b) při prodlení Původce se zaplacením ceny po dobu delší než jeden měsíc,
C) pokud Původce nakládá s odpady v rozporu s Vyhláškou,
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3. Smlouva zaniká doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Při odstoupení Obce od smlouvy se již zaplacená cena Původci nevrací.
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv vypovědět i bez
uvedení důvodu, a to ve lhůtě l měsíce, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvním
dnem následujícího kalendářního měsíce po doručeňí výpovědi. Původce má nárok na
navrácení poměrné části zaplacené ceny za měsíce, které zbývají do konce
kalendářního roku od měsíce, ve kterém byla smlouva ukončena.
VII.
Závěrečná ustanovení
l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží při podpisu této smlouvy po jednom.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit pouze písemnou formou. Se změnou,
doplněním nebo zrušením smlouvy musí souhlasit obě smluvní strany, s výjimkou
případů, kdy ke zrušení smlouvy dojde na základě jednostranného právního úkonu
(výpověď', odstoupení) některé ze smluvních stran nebo na základě rozvazovací
podmínky.
4. Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této smlouvy se
sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení.
5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanoveni. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem.
7. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran,
tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy.
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8. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto
práva vzdává.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv
omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna
na oficiálních webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují
svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
L

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Babyloně dn, .a9. s. '2al/c/

obec Babylon
Pavel Bambásek
starosta obce

Příloha č. l: Stejnopis Ceníku
Příloha č. 2: Stejnopis Vyhlášky
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Příloha č. l

Ceník
za využívání systému Obce pro původce odpadů ve smyslu § 4 odst. l
písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Cena za svoz a uložení odpadu složením podobného komunálnímu:
·
·
·
·
·

Cena za svoz l ks nádoby o obsahu 120 l je 2 000 KČ l rok,
Cena za svoz l ks nádoby o obsahu 120 l pro sezonní provozovny je l 000 KČ l rok,
Cena za svoz l ks kontejneru o obsahu l 100 l je 20 000 KČ l rok,
Cena za svoz l ks kontejneru 'o obsahu l 100 l pro sezonní provozovny je 10 000 KČ l rok,
Drobní živnostníci s trvalým pobytem v obci, produkující odpad v množství menším neŽ 20 l
týdně, uhradí roční poplatek 500 KČ.

Svoz je prováděn zpravidla 4lx ročně; v období leden až duben a říjen až prosinec lx týdně,
v měsících květen až září lx za 14 dní, a to vždy v pondčli.
Cena za využiti systému při produkci složek třidčného odpadu:
·
·
·
·

RoČní poplatek při produkci tříděného odpadu do objemu l 500 l Činí l 000KČ,
Sezónni poplatek při produkci tříděného odpadu do objemu l 500 l činí 500 KČ,
Při produkci nad l 500 l ročně je za každých dalších l 500 l účtován poplatek l 000KČ,
Sezónni poplatek při produkci nad l 500 l za každých dalších l 500 l činí 500 KČ.

Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních označených sběrných nádob, místa umístění jsou
uvedena v obecně závazné vyhlášce č. 2/2016.
Sezónni provozovnou se rozumí provozovna, která je v provozu nejvíce 6 měsíců v daném roce.
Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou uvedené včetně DPH.

Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce Babylon dne 16. 4. 2019.
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Příloha Č.2

OBEC BABYLON
ZASTUPITELSTVO OBCE BABYLON
Obecně závazná vyhláŠka obce Babylon č. 2/2016, o stanovení systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon se na svém zasedání dne 12. 12. 2016, usnesením Č. 13/2016, usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále
jen
,,zákon
o
odpadech"),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. l

Úvodní ustanovení
Tato obccnč závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů vznikajících na území obce Babylon,
včetně nakládání se stavebním odpadem'Ľ
ČI. 2
Tříděni" komunálního odpadu
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l) Komunálni odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír,
c) P/asiy včetně PETlahvĹ
d) Sklo,
e) Kovy,
E) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.
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2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunálni odpad po stanoveném vytříděni
podle odstavce l písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Čl.3

ShromaŽďováni' tříděného odpadu
l) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.
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2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na tčchto stanovištích:
a) Na pozemku Č.118/8 u bytovekjsou nádoby na papír, plasty a sklo.
b) Na pozemku Č.83/1 na konci hráze směre/n na Pasečnicijsou nádoby na sklo a plasty
C) Na pozemku č. 80/1 vedle staré školyjsou nádoby na sklo. papír, plasiy, textil.
d) Vbudově Obecního úřaduje umístěn kontg'ner na drobné elektro spotřebiče a baterie.
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l) Vyhláška MinistersĹva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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e) Na pozeniku č. 7/4 vedle čističky odpadních vodje uřn/Wěn velkoobjemový kontejner na
biologický odpad rostlinného původu.
3) Zvláštni sbčmé nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
C)
d)
e)

Biologické odpady bez barevného rozlišeni, kontejner opatřen nápisem Bioodpad,
Papír, barva modrá,
Plasty, PET lahve, barva žlutá,
Sklo, barva bílá pro čiré sklo a zelená pro barevné sklo,
Textil bez barevného rozlišení s nápisern textil.
L

l) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.
ČI. 4

Sběr a svoz kovů

l

Sběr a svoz kovů je zajišt'ován v rámci mobilního sbčru dvakrát ročně jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sbčmých nádob určených v rámci
mobilního sběru. Informace o sbčru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
informativními letáčky a hlášením v místním rozhlase, na internetu.
ČI. 5
Sběr a svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu

l) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního Qdpadu') je zajišt'ován dvakrát ročnč jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.
2) Shromažd'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v ČI. 3 odst. 4.
ČI. 6
Sběr a svoz objemného odpadu

l) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročnč jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Infonnace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.
3) Shromažd'ováni objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v ČI. 3 odst. 4.

') Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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ČI. 7
Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

l) Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, igelitové pytle) určené ke shromažd'ování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
l

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl.8
Nakládání se stavebním odpadem
l) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použit, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner,
a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

který bude

přistaven

ČI. 9
Závěrečná ustanovení
l) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecnč závazná vyhláška obce Babylon
č 1/2009, kterou se stanovuje systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváni
a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. l. 2017.

Pavel Bambásek
místostarosta

Simona Schlägelová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Babylon dne: ......16. /2. 2016.........
Sejmuto z úřední des,ky obecního úřadu Babylon dne: ......l. l. 2017......,.

