Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13,
182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723–4, e-mail: podatelna@dablice.cz

Žádost o nové domovní stanoviště nádob na tříděný odpad
Žadatel (vlastník nemovitosti nebo jím pověřená osoba, správní firma)
Jméno a příjmení, název BD, SVJ - IČO:
Adresa:
Odpovědná osoba:

Kontaktní údaje (adresa, tel., e-mail):

Stanoviště nádob na tříděný odpad
Ulice:

č.p. / č.o.:

Městská část:
PSČ:
Katastrální území:
Popis umístění (chodba, dvůr, odpadová místnost, sklep, uzamykatelné kóje před domem...):
Počet bytových jednotek v domě:
Specifikace nádob
Druh odpadu

Počet nádob

Objem

Papír
Plast
Sklo
Pozn. objem 120 I nebo 240 I, četnost svozu 1 x týdně nebo 1 x za 2 týdny
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Černost svozu

Zaškrtněte jednu z níže uvedených variant:
Odpadové nádoby přistaví odpovědná osoba žadatele v den vývozu
Odpadové nádoby zpřístupní pracovník svozu odpadu (vzdálenost od stanoviště ke kraji vozovky):
- počet metrů:
- počet schodů:
- počet uzamykatelných dveří:
Pozn. Vzdálenost se počítá od stanoviště nádob ke komunikaci (k obrubníku vozovky).

V Praze dne:

Podpis, otisk razítka:

Čestné prohlášení
pro účely žádosti o nové domovní stanoviště nádob na tříděný odpad

Jakožto vlastník nemovitosti/pověřená osoba vlastníkem nemovitosti
prohlašuji,
že nádoby na tříděný odpad pro dům…………………………………………………...................................... budou
umístěny v domovním vybavení a nebudou je využívat živnostníci či provozovny, pokud v domě
provádí svou činnost.
Nádoby budou využívat výhradně obyvatelé tohoto domu.

V Praze dne:

………….…………………………………………

Podpis
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Provozní pravidla domovního stanoviště:
1. Za čistotu stanoviště odpovídá vlastník či správce objektu – svozová
společnost úklidy uvnitř objektu neprovádí.
2. Odpad odložený mimo nádoby nebude svozovou společností odvezen.
3. V případě znehodnocení obsahu nádoby, nebude nádoba vyvezena.
Odvoz odpadu lze poté provést pouze na vlastní objednávku u svozové
společnosti.
4. V případě opakovaného znehodnocování obsahu nádoby bude
stanoviště zrušeno.
5. Do nádoby budou ukládány odpady o minimálním objemu (rozložené
krabice, sešlapané PET lahve, apod.)
6. V případě nedostatečné kapacity nádob se vlastník obrátí na příslušný
orgán MČ.

S Provozními pravidly domovního stanoviště souhlasím a tuto skutečnost stvrzuji svým podpisem.

V Praze dne:
………………………………………….
Podpis, otisk razítka
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