
 

OBEC Jíloviště 

Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

kontaktní spojení: tel. + 420 257 730 846, +420 257 730 028,  

e-mail: urad @jiloviste.cz 
ID datové schránky obce:   e8rbs4j 

Žádost o využívání systému pro nakládání s KO podle § 17, odst. 4 zákona 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ( dále jen „zákon o odpadech“) 
 

I. Žadatel 

Jméno a příjmení  :  

Název firmy:  

Bydliště, sídlo:  

Místo podnikání 1)  

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 

Telefonické nebo jiné spojení: 

E-mail: 

Jako původce odpadů, produkující odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako 
odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání, žádám o umožnění využít systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem v souladu s § 17 odst. 4 zákona o odpadech.  

V. Seznam odpadů podle Katalogu odpadů, jejich množství za rok, místa vzniku 

Název odpadu 
Katalog. 

číslo 
Množství v 

kg2) 
Místa vzniku3) Počet 

zaměstnanců 

     

     

     

     

     

     
1) liší-li se od bydliště 
2) množství odpadu za rok nebo procentuální zastoupení odpadu ve výsledné směsi odpadů 
3) adresa provozovny 

 
VI. Žádám o zařazení do kategorie (ZAŠKRTNĚTE): 

 
                           A                              B                              C                                D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 smlouvy: Ceník za zapojení do systému pro nakládání s komunálním 

odpadem na základě smlouvy mezi obcí Jíloviště a původcem odpadu podle § 17 

odst. 4 zákona o odpadech  platný od 1.1.2020 pro podnikatele: 

 

 

 

 

 
 

Kategorie Cena (vč. DPH) Komentář 

A 500 Kč 
Základní cena za připojení k systému a využití nádob na tříděný 
odpad. Směsný komunální odpad v minimálním množství.   

B 1700 Kč 
Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na tříděný 
odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu  
max. 70 (80) l – 1 x týdně. 

C 3400 Kč 

Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na tříděný 
odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu 
max. 120 l – 1 x týdně. V případě vývozu více popelnic se částka 
násobí jejich počtem. 

D 17000 Kč 

Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na tříděný 
odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu 
max. 1100 l – 1 x týdně. V případě vývozu více popelnic se 
částka násobí jejich počtem. 

 

Datum: 

Podpis žadatele: 
 
Přílohy: 

Kopie živnostenského listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie zřizovací listiny…  


