Příloha č. 2 OZV č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Holasice

Registrační formulář stanoviště (uvést ulici a č.p.) ze dne ………
ID stanoviště (vyplňuje obec):
Jméno zástupce domácnosti:
Ulice a číslo popisné:
Mobil:
E-mail:

Účastník systému daného stanoviště souhlasí s tím, že:
a) obec uchová jeho osobní údaje a rovněž souhlasí se způsobem ochrany osobních údajů,
b) kontaktní osoba jeho jménem vyplní registrační formulář, který je závazný pro všechny účastníky
systému daného stanoviště,
c) zapůjčené nádoby budou užívány v souladu s jejich účelem, kterému obvykle slouží, tedy ke sběru
tříděného odpadu (žlutá nádoba – plasty, modrá nádoba – papír, hnědá nádoba – bio odpad),
d) o zapůjčené nádoby se bude starat s péčí řádného hospodáře, tzn. maximální možnou měrou zamezí
možnosti jejich krádeže, poškození nebo zničení,
e) nepřenechá nádoby k užívání jiným osobám bez souhlasu obce. Nádoby smějí být využívány jen na
adrese stanoviště, které je uvedeno výše a které se nachází v katastrálním území Holasice.
f) nebude-li plnit závazky plynoucí z tohoto registračního formuláře (minimálně 3x ročně obsloužená
každá zapůjčená nádoba), mu bude v daném roce odepřen nárok na uplatnění úlevy na poplatku a
obec je oprávněna požadovat vrácení zapůjčených nádob,
g) po uplynutí 72 měsíční lhůty od podpisu tohoto registračního formuláře přecházejí vlastnická práva a
povinnosti související s nádobami na zástupce domácnosti.

Účastník systému daného stanoviště čestně prohlašuje, že:
a) níže uvedené údaje jsou zcela úplné a pravdivé,
b) na obecní úřad nebo prostřednictvím kontaktní osoby nahlásí každou změnu údajů nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy ke změně dojde.

Výše uvedené body účastník systému daného stanoviště stvrzuje podpisem.

Příloha č. 2 OZV č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Holasice

Identifikační údaje účastníků systému produkujících odpad na daném stanovišti
Jméno a příjmení

Datum narození

Podpis

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

Objem nádoby

QR kód

Vysvětlivky:
Stanoviště - skupina účastníků systému (jedna a více osob), kteří odkládají odpady do společných nádob.
Jméno zástupce domácnosti - jméno osoby starající se o odpady (trvalý pobyt není podmínkou).
Adresa stanoviště - adresa, na které se nacházejí popelnice resp. vzniká odpad. Stačí ulice a číslo popisné.
Druh odpadu - směsný odpad, plast, papír, bio odpad
Velikost - 110-120 l malá plastová/kovová, 240 l velká plastová, 1100 l kontejner
ID nádoby - identifikační číslo nádoby je číslo QR kódu uvedeného na nádobě

