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ID stanoviště Adresa stanoviště

Jméno kontaktní osoby / správce stanoviště     

Email Tel.:

Jméno Jméno

Příjmení Příjmení

Email Čas Email Čas

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

Jméno Jméno

Příjmení Příjmení

Email Čas Email Čas

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

Strana č. …… (celkový počet stran ……)

Podpis Podpis

Účastník systému daného stanoviště souhlasí s tím, že:

a) ISNO IT s.r.o. uchová jeho osobní údaje a rovněž souhlasí se způsobem ochrany osobních údajů ISNO IT s.r.o.,

b) mu bude v daném roce odepřen nárok na připsání eko bodů/uplatnění úlevy na poplatku, bude-li byť i jeden 

identifikační údaj chybný, neuvedený, popřípadě neaktuální tj. nenahlášen do 30 dnů ode dne jeho změny,

c) kontaktní osoba popř. správce stanoviště jeho jménem vyplní odpadový dotazník, který je závazný pro všechny 

účastníky systému daného stanoviště,

d) nebude-li plnit závazky a tvrzení uvedená v odpadovém dotazníku nebo v inventuře stanoviště popř. neprokáže-li 

jejich plnění, bude mu v daném roce odepřen nárok na připsání eko bodů/uplatnění úlevy na poplatku,

e) obec může prostřednictvím pověřené osoby provést kontrolu, zda se na daném stanovišti nakládá s odpadem, jak je 

uváděno v odpadovém dotazníku. Osobě pověřené obcí umožní nahlédnout do nádob na odpad a zodpoví všechny dotazy 

týkající se odpadového hospodářství,

f) obec může v případě potřeby nechat provést rozbor odpadu vznikajícího na daném stanovišti.

Účastník systému daného stanoviště čestně prohlašuje, že:

a) níže uvedené identifikační údaje jsou zcela úplné a pravdivé, 

b) na obec nebo prostřednictvím kontaktní osoby či správce stanoviště nahlásí každou změnu identifikačních údajů nebo 

ji provede sám přes odpadový účet v sekci "Inventura stanoviště" nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně dojde.

c) se odpadu nebude zbavovat neekologickým způsobem, jako je např. spalování 

nebo odkládání na místa, k tomu neurčená (tzv. černé skládky),

d) bude dbát na kvalitu tříděného odpadu, tj. do tříděného odpadu nebude dávat odpad, který do něj nepatří, a bude dbát 

na pořádek v okolí sběrných nádob.

Výše uvedené body účastník systému daného stanoviště stvrzuje podpisem.

Identifikační údaje účastníků systému daného stanoviště produkujících odpad na daném stanovišti
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Vysvětlivky

Stanoviště - skupina účastníků systému (jedna a více osob), kteří odkládají odpady do společných nádob.

Jméno kontaktní osoby/správce stanoviště - jméno osoby starající se o odpady (trvalý pobyt není podmínkou)

Adresa stanoviště - adresa, na které se nacházejí popelnice resp. vzniká odpad.

Email - slouží pro zaslání přístupového hesla do odpadového účtu.

Čas - u účastníků systému, kteří za rok na daném stanovišti (doma) spí více jak 182 nocí, uveďte 1.

U účastníků systému, kteří za rok na daném stanovišti (doma) spí méně jak 182 nocí, uveďte 0,5.

Např. u studenta, který bydlí na kolejích a domů jezdí na víkendy, uveďte 0,5. U chalupáře, který jezdí

na chalupu jen na víkendy, uveďte 0,5.

U osob, které mají na adrese stanoviště trvalý pobyt a bydlí jinde tj. na adresu stanoviště jezdí jen občas 

např. na Vánoce nebo nejezdí vůbec, uveďte 0.

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Vysvětlivky

Druh odpadu - směsný odpad, plast, papír (bio odpad se neuvádí)

Velikost - 120 l pytel,110-120 l malá plastová/kovová, 240 l velká plastová, 1100 l kontejner

ID nádoby - identifikační číslo nádoby je číselný kód (např. 00001254) uvedený na čárovém kódu

popř. čipu připevněném na sběrné nádobě.

Strana č. …… (celkový počet stran ……)

Identifikace nádob, do kterých účastníci systému daného stanoviště odkládají svůj odpad


