
                                                                              

Registrační formulář stanoviště č. …….

ID stanoviště Adresa stanoviště

Jméno kontaktní osoby / správce stanoviště     

Email Tel.:

Jméno Jméno
Datum nar. Datum nar.

Email Email

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

Jméno Jméno
Datum nar. Datum nar.

Email Email

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

Výše uvedené body účastník systému daného stanoviště stvrzuje podpisem.

Podpis Podpis

(Nehodící se škrtněte, zvolené zakroužkujte)

Účastník systému daného stanoviště souhlasí s tím, že:
a) město uchová jeho osobní údaje a rovněž souhlasí se způsobem ochrany osobních údajů,
b) mu bude v daném roce odepřen nárok na 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 jeho jménem vyplní registrační formulář, který je závazný pro všechny účastníky systému daného 
stanoviště,
e) nebude-li plnit závazky plynoucí z tohoto registračního formuláře popř. neprokáže-li jejich plnění, bude mu v daném 
roce odepřen nárok na uplatnění úlevy na poplatku,
f) město může prostřednictvím pověřené osoby provést kontrolu, zda se na daném stanovišti nakládá s odpadem, jak je 
uváděno v obecně závazné vyhlášce města o nakládání s odpadem. Osobě pověřené městem umožní nahlédnout do nádob 
na odpad a zodpoví všechny dotazy týkající se odpadového hospodářství,
g) město může v případě potřeby nechat provést rozbor odpadu vznikajícího na daném stanovišti.
h) o zapůjčené nádoby, pořízené z dotace SFŽP, se bude starat s péčí řádného hospodáře, tzn. maximální možnou měrou 
zamezí možnosti jejich krádeže, poškození nebo zničení.

Účastník systému daného stanoviště čestně prohlašuje, že:
a) níže uvedené identifikační údaje jsou zcela úplné a pravdivé, 
b) na městský úřad nebo prostřednictvím kontaktní osoby nahlásí každou změnu údajů 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.

Identifika ční údaje účastníků systému daného stanoviště produkujících odpad na daném stanovišti

PodpisPodpis



                                                                              

Jméno Jméno
Datum nar. Datum nar.

Email Email

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

Jméno Jméno
Datum nar. Datum nar.

Email Email

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

Vysvětlivky

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

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

Adresa stanoviště - adresa, na které se nacházejí popelnice resp. vzniká odpad. Stačí ulice a orientační číslo.

Datum nar. - účastníci systému daného stanoviště uvedou datum narození.

Podpis - u nezletilých podpis zákonného zástupce

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

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

ID nádoby - identifikační číslo nádoby je číslo QR kódu uvedeného na nádobě

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

Podpis

PodpisPodpis

Podpis


