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Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název Obec Doubrava
sídlo č.p. 599, 735 33 Doubrava
zastoupený Mgr. Bc. Pavlem Krskem, starostou
zástupce pro věci technické: Jiří Sznapka, referent majetkové správy
IČO: 005 62 424
DIČ: CZ 005 62 424
Bankovní spojení:
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00562424
Telefon, e-mail: +420 596 512 953, sznapka@doubrava.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
název název společnosti
sídlo adresa
zastoupený Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat [nutné ověřit dle výpisu 

z obchodního rejstříku nebo z plné moci, kterou musí udělit osoba oprávněná 
jménem zhotovitele jednat]

zástupce pro věci technické: ……………..
IČO: ……………..
DIČ: ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Zápis v obchodním rejstříku: ……………..
Tel:                                        ……………..

E-mail: ……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne _____ podaná na základě oznámení
zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu nazvanou Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci 
z obce Doubrava (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou přiměřeně v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a směrnice č. 117/2016 se 
zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou 
v článku 7.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Předmět smlouvy
3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět veškeré činnosti související se sběrem, 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00562424
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svozem a s využíváním nebo zneškodňováním sebraného tříděného a komunálního odpadu z obce 
Doubrava, a to zejména:

- pravidelné provádění svozu komunálního odpadu z nádob od občanů o objemu 240 litrů (plastové
nádoby), zahrnutých do systému odpadového hospodářství zadavatele a jeho přepravu a následné 
umístění na skládku, 

- svoz separovaného odpadu z kontejnerů o objemu 1100 litrů a plastových pytlů od občanů o objemu 80 
litrů na plasty a PET láhve na celém území obce Doubrava a jeho přepravu, odstranění nebo předání 
vyseparovaných složek k dalšímu zpracování,

- svoz separovaného odpadu z odpadových nádob o objemu 1100 litrů na bílé a barevné sklo na celém 
území obce Doubrava jeho přepravu, odstranění nebo předání vyseparovaných složek k dalšímu 
zpracování,

- svoz separovaného odpadu z kontejnerů o objemu 1100 litrů a plastových pytlů od občanů o objemu 80 
litrů na papír na celém území obce Doubrava jeho přepravu, odstranění nebo předání vyseparovaných 
složek k dalšímu zpracování,

- sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (podle kategorií uvedených dále) tj. mobilní 
svoz, odvoz a jeho odstranění, popř. předání k dalšímu využití

- svoz biologicky rozložitelného odpadu z kontejnérů o objemu 1100 litrů a plastových pytlů od občanů na 
celém území obce Doubrava a jeho přepravu a svoz, odstranění nebo předání vyseparovaných složek 
k dalšímu zpracování

- svoz ostaního odpadu z velkoobjemových kontejneru umístěných v areálu sběrného dvora a jeho 
přepravu a následné umístění na skládku (likvidace) nebo předání vyseparovaných složek k dalšímu 
zpracování

- pronájem odpovídajících nádob a kontejnerů ke sběru komunálního odpadu od občanů (240 l), 
separovaného odpadu papír, sklo, plast (1100 l), biologicky rozložitelného odpadu (1100 l) a 
nebezpečných složek komunálního odpadu v rámci mobilního svozu dle přílohy č. 1 této smlouvy,

- pravidelný úklid odpadu na stanovištích sběrných nádob a kontejnerů (při každém svozu)
- do předmětu plnění jsou zahrnuty i činnosti zde vysloveně neuvedené, ale nezbytné pro řádné a úplné 

plnění zakázky dle Zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu,

3.2. Veškeré činnosti předmětu smlouvy musí odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů, zejména 
zákonu o odpadech a všech dotčených vyhlášek a souvisejících právních předpisů.

3.3. Zhotovitel je povinen provádět předmět smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí.

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Místo a doba plnění

4.1. Místem plnění je obec Doubrava.

4.2. Smlouva se uzavírání na dobu určitou jednoho roku s účinností od 1. 12. 2016. Zhotovitel bude předmět 
smlouvy provádět v souladu s odsouhlaseným svozovým plánem, a to v těchto časových intervalech -
časový harmonogram:

Doba plnění – svozový plán komunálního odpadu, který je dodavatel povinen akceptovat:

- Komunální směsný odpad 1 x za 14 dní (středa)
- Plasty 12 x ročně (1x za měsíc, 20. každého měsíce)
- Sklo barevné i bílé 12 x ročně (1x za měsíc, 20. každého měsíce)
- Papír 12 x ročně (1x za měsíc, 20. každého měsíce)
- Biologicky rozložitelný odpad 20 x ročně

1x za 14 dní v létě (duben-září, pondělí) a 1 x za měsíc v zimě (březen-říjen, pondělí)
- Ostatní odpad ze sběrného dvora dle potřeby na základě výzvy objednatele
- Nebezpečné složky komunálního odpadu (podle kategorií)
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vyjma elektroodpadů, použ. textilu mobilní svoz 2 x ročně(duben, listopad, 5 zastávek)
Vrchovec u bývalého bytového domu č.p. 571, 8:00 -8:30 hodin

Sběrný dvůr za obecním úřadem Doubrava, 9:00 - 9:30 hodin
Náměstí potraviny Emel, 10:00 – 10:30 hodin

Uplíží u RD č. p. 428, 11:00 – 11:30 hodin
Hranice u RD č.p. 233, 12:00 – 12:30 hodin

Pro účely plnění bude smluvními stranami dohodnuta kontaktní osoba a telefon

Za objednatele: 

Za zhotovitele: __________________

5. Cena díla a platební podmínky

5.1. Cena za splnění předmětu smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána 
cenovou nabídkou zhotovitele.

Cena celkem za svoz komunálního odpadu z nádob a kontejnerů a ostatního odpadu a pronájem kontejnerů 
a nádob __________________ bez DPH.

Jednotkové ceny za požadované služby jsou závazně upraveny v příloze č. 1 této smlouvy v rekapitulaci 
nabídkové ceny (nabídkový rozpočet) a budou sloužit jako podklad pro fakturaci skutečně poskytnutého 
plnění. Nabídkové ceny u jednotlivých položek jsou stanoveny jako nejvýše přípustné ceny a platí po celou 
dobu účinnosti platnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V jednotkových cenách 
uvedených v příloze č. 1 nejsou zahrnuty základní zákonné poplatky za uložení odpadu na skládku 
stanovené platnými právními předpisy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Tyto poplatky budou účtovány 
samostatně.

Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto 
ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s odst. 5.2 této smlouvy.

5.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ceny uvedené v čl. 5 odst. 1 této smlouvy v návaznosti na nabídkový 
rozpočet za jednotlivé služby (příloha č. 1 této smlouvy) je možné upravit takto:

5.2.1 Cenu díla lze měnit v případě změn právních předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (DPH). 
Od roku 2018 může být při fakturaci zohledněn inflační koeficient vyhlášený Českým statistickým 
úřadem pro prováděný druh činnosti. Způsob prokazování změny ceny: zhotovitel předloží 
objednateli požadavek na úpravu ceny, a to formou nové kalkulace doložené listinami prokazující 
oprávněnost požadavku na úpravu ceny. Ke změně ceny může dojít pouze na základě dohody 
smluvních stran. Dohoda upravující výši ceny nemůže mít zpětnou účinnost. Tato podmínka neplatí 
v případě, kdy dojde k navýšení svozu odpadu (nádoby, kg), a to na základě požadavku objednatele.

5.2.2 Cenu díla lze změnit dojde-li z objektivních důvodů ke snížení nebo zvýšení rozsahu plnění. 
V takovém případě je zhotovitel povinen aktualizovat cenu díla za služby poskytované podle této 
smlouvy, a to podle skutečného rozsahu. Účinnost upraveného plnění z důvodu méněprací nebo 
víceprací nastává prvním dnem následujícího měsíce, kdy ke změně rozsahu plnění došlo.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.

5.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených 
služeb. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel a jím pověřený pracovník
tento soupis provedených služeb odsouhlasí do 7 kalendářních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení 
odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je 
nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Faktura bude 
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zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvytak, aby byly splněny zákonné lhůty dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. 

5.5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 25 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů ( § 28 odst.2 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).V případě, že faktura 
nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 
splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

5.6. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

5.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) zřejmosti, že 
předmět smlouvy se neplní dle svozového plánu ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená 
k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s plněním předmětu smlouvy, (4) opakovaného neplnění 
povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími právními předpisy, nebo (5) 
v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

5.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

5.9. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní 
účet podle § 109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.10. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl.5 této 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst.2 a § 
2622 občanského zákoníku.

5.11 Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku uzavřeného mezi 
objednatelem a zhotovitelem.

6. Povinnosti smluvních stran

6.1 V případě porušení svozového plánu (časového harmonogramu – viz příloha č. 1) připravovanými 
opatřeními (např. uzavírka komunikace, stavební činnost apod.), které podléhají schválení objednatele 
(Rady obce Doubrava), se objednatel zavazuje, že zhotoviteli nejpozději 14 dní před jejich uskutečněním 
tuto skutečnost sdělí, přičemž bude dohodnuto náhradní řešení sjednaných činností dle této smlouvy, a to 
v konkrétním místě obce Doubrava.

6.2 V případě havárie (nepředvídatelná událost) se objednatel zavazuje informovat zhotovitele neprodleně, 
přičemž bude dohodnuto náhradní provizorní řešení sjednaných činností dle této smlouvy.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu plnění předmětu smlouvy vést řádnou průběžnou evidenci o plnění 
předmětu smlouvy a měsíčně předávat objednateli přehled o druhu a množství zneškodněného odpadu 
z území obce Doubrava v souladu s platnými právními předpisy.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provádět předmět smlouvy jen technikou k tomu určenou a uzpůsobenou a zcela 
v souladu s požadavky kladnými na ochranu životního prostředí.

6.5 V případě, kdy nebude zhotovitel plnění předmět smlouvy schopen realizovat v termínu uvedeném ve 
svozovém plánu, a to z objektivních (prokazatelných) důvodů, zavazuje se, že tak učiní nejpozději do 24 
hodin. V případě, že zhotoviteli brání řádnému plnění předmětu smlouvy jiné okolnosti (např. nesjízdnost 
komunikací), které nezpůsobil, zavazuje se realizovat předmět smlouvy v náhradním termínu, nejpozději 
však do 48 hodin od řádného svozu. Objednatel požaduje, aby v případě, kdy svoz dle objednatelem 
stanoveného svozového plánu vychází na den pracovního volna, se svoz uskutečnil den následující po dni 
pracovního volna. V době vánočních svátku je povinnost uskutečnit svoz den následující po dnech 
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vánočních svátků.

6.6 V případě, že nebude možné uskutečnit rozsah sjednaných služeb např. z důvodu závadného obsahu 
sběrné nádoby nebo nemožnosti jejího vysypání, zavazuje se zhotovitel o těchto skutečnostech neprodleně
písemně informovat objednatele a po dohodě s objednatelem, zhotovitel provede náhradní svoz, který 
vyfakturuje samostatně.

7. Reklamační podmínky a odpovědnost za škodu

7.1 Objednatel má právo provádět kontrolu plnění předmětu smlouvy. Za účelem provedení kontroly je 
oprávněn přizvat oprávněného zástupce zhotovitele.

7.2 Objednatel o prováděných kontrolách prací a služeb vede písemné záznamy, evidenci o podaných 
reklamacích prokazující neplnění předmětu smlouvy řádně a včas. O všech zjištěných nedostatcích budou 
zástupci smluvních stran jednat za účelem sjednání nápravy.

7.3 Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit neprodleně, nejpozději do 24 hodin a současně je 
povinen přijmout taková opatření, aby se podobné nedostatky neopakovaly.

7.4 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. Zhotovitel 
v této souvislosti prohlašuje, že má a po dobu plnění předmětu této smlouvy bude mít sjednáno pojištění 
proti škodám způsobeným svou podnikatelskou činností, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen tuto smlouvu předložit k nahlédnutí.

7.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu ve výši, která mu vznikla při plnění předmětu smlouvy, a to 
jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8. Smluvní pokuty
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

s prováděním předmětu smlouvy dle svozového plánu.

8.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nevyvezenou nádobu 
nebo kontejner.

8.3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají 
na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení 
vyúčtování

8.5. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, 
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit. 

8.6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

9. Závěrečná ustanovení

10.1.Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány (1) v této smlouvě, (2) v zadávacích 
podmínkách předmětné veřejné zakázky malého rozsahu a (3) v nabídce vybraného dodavatele, když 
zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
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10.2.Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

10.3.Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím souhlasu objednatele.Subdodavatelské schéma s uvedením všech subdodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění předmětu smlouvy, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

10.4.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu a obsahu této smlouvy. 

10.5.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel.

10.6.Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.Tato smlouva 
nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.7.Tato smlouva byla projednána a schválena Radou obce Doubrava usnesením č. ….. ze dne ……….2016.

10.8.Přílohy smlouvy: Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet, pronájem nádob a svozový plán (doplní dodavatel)

Příloha č. 2 - Provozní řád sběrného dvora

Příloha č. 3 - Rozmístění nádob (papír, sklo, plast) v obci Doubrava

Příloha č. 4 - Subdodavatelské schéma (v případě plnění s třetími osobami)

V Doubravě dne .............................. V …………………

........................................................ ........................................................

           za objednatele za zhotovitele
           Mgr. Bc. Pavel Krsek název společnosti
          starosta obce
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            Příloha č. 2 SOD

Provozní řád sběrného dvora odpadu

Provozovatel sběrného dvora: Obec Doubrava

Zodpovědná osoba : Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

Zodpovědná osoba ve věcech provozních a technických: Jiří Sznapka, tel: +420 596 512 953

Maximální povolená rychlost v areálu sběrného dvora je 10 km/hod., zákaz vstupu dětí bez doprovodu 
dospělých a zákaz kouření v celém prostoru sběrného dvora! 

1. Sběrný dvůr slouží pro shromažďování těchto druhů odpadů:    
 papír a lepenka 
 sklo 
 plasty 
 biologicky rozložitelný odpad 
 dřevo 
 pneumatiky 
 stavební odpad ( stavební suť maximální množství 1 přívěsný vozík na osobu a týden )
 objemný odpad 
 kovy
 nebezpečné složky komunálního odpadu  ( oleje, zbytky barev a chemikálií  a jejich obaly, zbytky maziv 

a olejů a jejich obaly, zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, autobaterie, monočlánky, zářivky, 
apod.), nebezpečné složky komunálního odpadu  ( oleje, zbytky barev a chemikálií  a jejich obaly, zbytky 
maziv a olejů a jejich obaly, zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, autobaterie, monočlánky, zářivky, 
apod.)

 elektroodpad  (TV a PC technika, lednice, mikrovlné trouby, mobily, apod.)

2. Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Doubrava a odpad bude odebrán pouze 
po předložení občanského průkazu či jiného platného dokladu s vyznačenou adresou, která bude obsluhou 
zaznamenána. Dále sběrný dvůr slouží pro osoby vlastnící na katastru obce Doubrava stavbu individuální 
rekreace, seznam chatařů uložen u obsluhy sběrného dvora. Právnické osoby ani fyzické osoby podnikající 
nejsou oprávněny tento sběrný dvůr využívat.

3. Po příjezdu do areálu vyčkejte příchodu pracovníka sběrného dvora, který od vás odpad převezme. 

4. Osoba, která odpad odevzdává je povinna vyložit ho na určené místo dle pokynu pověřené osoby.

5. Za odevzdání odpadu se neplatí.

6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád a pokyny pověřených osob provozovatele.
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            Příloha č. 3 SOD

Rozmístění nádob 1100 l na separaci (papír, sklo, plast) v obci obci Doubrava od 1. 5. 2016

Pevná stanoviště:

Hasičská zbrojnice č.p. 121 2 ks plast, 1 ks papír, 1 ks sklo, 1 ks bioodpad

Koupaliště  č.p. 135 1 ks plast, 1 ks sklo

Komendír č.p. 529 2 ks plast, 1 ks sklo 

Základní škola č.p. 546 1 ks plast,1 ks papír 

Mateřská  škola č.p. 496 1 ks plast

Bytový dům naproti pošty č.p. 348 1 ks bioodpad 

Bytový dům č.p. 130 1 ks plast, 1 ks papír, 1 ks bioodpad

Národní dům č.p. 462 1 ks plast, 1 ks sklo 

Špluchov u č.p. 78 1 ks plast, 1 ks sklo

Hranice u č.p. 233 1 ks plast, 1 ks sklo, 1 ks papír, 1 ks bioodpad

Nová  výstavba č.p. 919 2 ks plast, 1 ks sklo 

Sběrný dvůr 2 ks plast, 2 ks sklo, 2 ks papír

Plast celkem: 15 ks
Sklo celkem:     9 ks
Papír celkem:   6 ks
Bioodpad celkem:   4 ks




