
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 

1. Obec:                   Město Hrádek nad Nisou 
se sídlem:                  Horní náměstí 73, 463 34, Hrádek nad Nisou 
zastoupená:                  Mgr. Josefem Horinkou, starostou 
ve věcech technických:  Lenka Doleželová, referent Odboru OIaSM 
IČO:                  00262854, bankovní spojení: 19-0984856329/0800  

(dále jen „Obec“) 

a 

2. Původce:                …………………………………………………………… 

Sídlo:                  …………………………………………………………… 

IČO                  …………  bankovní spojení: ………………………… 
(dále jen „Původce“) 
 
v souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“) tuto smlouvu o využití obecního systému odpadového 

hospodářství. 
 
1. Předmětem této smlouvy je zapojení Původce, který je právnickou nebo podnikající 

fyzickou osobou produkující při své nevýrobní činnosti komunální odpady z obalů z 
papíru, plastů a nápojových kartonů, skla (dále jen „odpad“), do obecního systému 
odpadového hospodářství provozovaného obcí podle § 59 zákona o odpadech (dále jen 
„obecní systém“).   

 
2. Obec na základě této smlouvy umožní zapojení Původce do obecního systému, jehož 

provozování Obec zajistí prostřednictvím pověřené osoby. Původce se zavazuje využívat 
obecního systému v souladu se zákonem o odpadech a dalšími právními předpisy, 
zejména se zavazuje předávat do obecního systému pouze výše uvedený odpad 
z nevýrobní činnosti v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou. 

 

3. Obec v souladu s § 59 odst. 5 písm. c) zákona o odpadech Vyhláškou určila místa, ve 
kterých je v rámci Obecního systému přebírán komunální odpad vznikající na území obce 
i při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se do obecního systému 
na základě písemné smlouvy zapojí. 

 
4. Cena za zapojení Původce do obecního systému je stanovena ročně. Pro kalendářní rok 

2022 je cena stanovena ve výši 1000 Kč vč. DPH a je splatná jednorázově nejpozději do 
30 dnů od podepsání smlouvy: 

a) bezhotovostním převodem na účet obce č. účtu: 19-0984856329/0800 
b) nebo hotově v pokladně Městského úřadu Hrádek nad Nisou 

Výše a splatnost ceny pro roky následující budou řešeny jednotlivými dodatky k této smlouvě. 
 
5. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství se uzavírá na dobu 

neurčitou. Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní 
dobou 1 měsíce počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  

 
 



 
 
6. Schváleno Radou města Hrádek nad Nisou dne 10.11.2021, Usnesení č. 29/860/RM/21  
 
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a  

 je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana   
obdrží po jednom vyhotovení. 

 
 
 
 
V Hrádku nad Nisou dne:  
      
 
Za Obec:      Za Původce: 
 
 
 
________________________   ________________________  
Mgr. Josef Horinka 
         Starosta        
 
 


