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Objednávka k převzetí a využití odpadů  
Úložiště inertního odpadu, sanace a rekultivace DP Poštorná využitím odpadů R11  

IČZ: CZB00235            . 

 

1.   Obchodní společnost, objednatel: 
  
  
 Sídlo:      
       
       
 IČ:                                     
       

Osoby oprávněné k jednání: ve věcech technických (kontakt, email) : 
(dále jen objednatel) 
 
 
 

 

2.   Obchodní společnost (poskytovatel): Sedlecký kaolin a.s. 

 Sídlo:      Božičany 167, 362 26 Božičany 

 IČ:      63509911 

      Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

 Bc. Zbyněk Kubát – správa úložiště IO  

 areál f. PKZ Keramika Poštorná a.s., Nádražní 1167, Břeclav-Poštorná  

 +420 739 541 226, email: uloziste@pkz-keramika.cz 

      (dále jen poskytovatel) 
 

Objednatel tímto objednává u poskytovatele předání dále specifikovaného odpadu, a to za 
podmínek uvedených: 

     dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění (podtrhnout platné): 

 

01 04 08 – odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07 

01 04 09 – odpadní písek a jíl  

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihly 

17 01 03 – tašky a keramické výrobky 

17 05 04 – zemina a kamení 

17 50 06 – vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod č. 17 50 05 

20 02 02 – zemina a kameny  

 
        mnnožství:                                                                                           (tuny)    
 
Výše uvedený odpad bude pocházet ze stavby s názvem:  
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Cena za převzetí a využití odpadů 

Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za převzetí a využití smluvené kategorie odpadu 
cenu dohodnutou smluvními stranami ve výši 95,-Kč/1 tunu převzatého odpadu bez DPH.  

 
Všeobecné povinnosti původců odpadů 

 
1.  Objednavatel se zavazuje, že poskytovateli (správě úložiště IO) předá před započetím realizace 

ukládání materiálu vypracované protokoly o odběru vzorků jednotlivých druhů odpadu a zároveň s tím 
protokoly o nezávadnosti odpadu (ekotoxicitě odpadu), vypracované akreditovanou laboratoří tak, jak 
ukládá příl. 1 novely 387/2016 vyhlášky 294/2005 k zákonu 185/2001 Sb., zákonu o odpadech, 
v přiměřeném počtu odběrů a stanovení ukazatelů dle rozsahu odpadu a velikosti realizace stavby. 
Objednatel se zavazuje předložit tyto dokumenty k jednotlivým smluvním druhům odpadů (odpady k. č., 
170101,170102…). Objednatel se zavazuje plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zák. 185/2001 
Sb., zákona o odpadech, zejména obsažené v  §12 obecné povinnosti a § 16, povinnosti původců 
odpadů. 

 

2. Objednatel se zavazuje, že obsahy škodlivin v sušině a výsledky ekotoxikologických testů předávaných 
odpadů nesmí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v provozním řádu tab. 10. 1- 4, str. 7, dle 

podmínek stanovených v bodu 2 písm. a) a b) přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., www.pkz-
keramika.cz, záložka úložiště IO 

 
3. Objednatel je si vědom, že neposkytnutí právní dokumentace k uložení odpadu před 

započetím návozu (základní popis odpadů, protokol o odběru vzorků odpadů a protokol 
o ekotoxicitě odpadů (hodnoty v mg/ kg sušiny) bude považováno jako rozpor 
s povolením nakládání s odpady (PŘ) a na základě toho poskytovatel (správa úložiště 
IO) odmítne službu uložení odpadu na plochu zařízení. 

 
4. Objednatel zajistí prostřednictvím své kontaktní osoby objednatele spolupráci s poskytovatelem při 

plnění Provozního řádu zařízení na využití odpadů R11 v rámci likvidace vytěžené části DP Poštorná I, 
včetně předcházení poškozování životního prostředí. 

 
5. Objednatel si je vědom, že v případě, že poskytovatel zjistí, že v předaném odpadu ze strany 

objednatele je přítomnost nepovoleného odpadu (například plastové chrániče, „husí krky,“ ochranné 
elektrikářské fólie, plastové obaly z telekomunikační nebo elektrické kabeláže, apod.) je poskytovatel 
oprávněn vytvořit deponii, kde bude tento nepovolený odpad po celu dobu realizace dle této smlouvy 
postupně shromažďován. Nejpozději poslední den platnosti této smlouvy se zavazuje objednatel tento 
zajištěný nepovolený odpad odstranit, a to v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 
185/2001 Sb., zákon o odpadech. V případě, že tento nepovolený odpad nebude objednatelem ve 
stanovené lhůtě z prostoru rekultivace DP Poštorná 1, ze zřízené deponie, odstraněn, je poskytovatel 
oprávněn zajistit odklizení tohoto odpadu z plochy úložiště prostřednictvím třetí osoby a zároveň je 
poskytovatel oprávněn náklady, které uhradí třetí osobě za odklizení odpadu, požadovat po objednateli.  

  
6. Objednatel bere na vědomí, že převzetí odpadů bude probíhat v souladu s Provozním řádem zařízení 

na využití odpadů R11, a to v provozní době Po-Pá od 7.00-14.30 (16.00), So, po telefonické 
domluvě.  

 
 

Za objednatele:     :  
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