
Městský úřad Chodov
Útvar rozvoje města

Formulář žádosti o zapojení do systému na základě smlouvy
pro právnické a podnikající fyzické osoby

Údaje o původci

1. Původce

2. IČO

3. Adresa původce

ulice

č. popisné / evidenční č. orientační

město PSČ

4. Osoba oprávněná jednat

5. Oprávnění k přihlášení                                     

6. Doručovací adresa

7. Telefon (nepovinný údaj)

8. E-mailová adresa 
(nepovinný údaj)

Vysvětlivky:

1. Původce – právnická nebo podnikající fyzická osoba produkující při své nevýrobní činnosti odpady z obalů 
z papíru, plastů, skla a kovů – jméno a příjmení nebo obchodní jméno (název právnické osoby)

2. IČO – osmimístné identifikační číslo osoby
3. Adresa původce – adresa sídla právnické nebo podnikající fyzické osoby.                
4. Osoba oprávněná jednat – jméno a příjmení, bydliště a vztah k původci (např. jednatel, zmocněnec, 

zástupce, zaměstnanec atd.). Vyplňte vždy u právnické osoby nebo v případě, že původce zastupuje jím 
pověřená osoba. 

5. Oprávnění k přihlášení – v případě zastupování vyberte jednu z možností a označte, statutár (doloženo 
výpisem z obchodního rejstříku) plnou moc (jejíž součástí je zmocnění) tyto podklady budou přílohou k  
žádosti.

6. Doručovací adresa – vyplňte pouze tehdy, jestliže je adresa pro doručování odlišná od adresy nebo sídla 
právnické osoby.

7. Telefon – uveďte číslo telefonu na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce.
8. E-mailová adresa – na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce.
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Plná mocStatutár



Údaje o provozovně

1. Provozovna

ulice

č. popisné

předmět podnikání

město PSČ

2. Druh provozovny

                                        

jiná

3. Počet provozoven  
ve městě)

4. Druh odpadu
papír, plast, sklo, kov

jedlý olej*

5. Stanoviště nádob
jiná: adresa, popis místa

Údaje o nemovitosti budou vyplněny za každou provozovnu

Vysvětlivky:
1. Provozovna – údaje dle katastru nemovitostí 
2. Druh provozovny – vyberte jednu z možností dle katastru nemovitostí a označte
3. Počet provozoven – vyplňte počet provozoven ve městě
4. Pruh produkovaného odpadu – vyplňte s jakým druhem odpadu, se zapojíte do systému
5. Stanoviště nádob – vyplňuje městský úřad

* Jedlý olej pouze pro přípravu pokrmů

Výše poplatku

Objem odpadu

do 10 l odpadu týdně  550 Kč za rok včetně DPH

do 30 l odpadu týdně 1 370 Kč za rok včetně DPH

do 60 l odpadu týdně 2 750 Kč za rok včetně DPH

od 120 l odpadu týdně 6 000 Kč za rok včetně DPH

od 240 l odpadu týdně 11 000 Kč za rok včetně DPH

od 1100 l odpadu týdně 40 000 Kč za rok včetně DPH

jedlý olej pro přípravu pokrmů 100 Kč za rok včetně DPH

Datum Podpis plátce
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rodinný dům nebytový prostorbyt

stejná adresa s nemovitou věcí
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