POTVRZENÍ 2021
Společnost:

Městské lesy Hradec Králové a.s.

Zastoupená:

Ing. Milanem Zerzánem, ředitelem a.s.

Se sídlem:

Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové

Spisová značka:

oddíl B, vložka 2220, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „provozovatel zařízení k ukládání odpadu“
prohlašuje
že, za níže uvedených podmínek převezme a umožní uložení „výkopových zemin ze stavby
„…………………….“, které nejsou nebezpečným odpadem, “ v lomu Marokánka, číslo zařízení
CZH00763, nebo Marokánka II, číslo zařízení CZH00985, kde bude materiál použit pro následnou
rekultivaci pozemků po těžbě štěrkopísku. Od společnosti ……………celá adresa, IČ ………, DIČ
……………, zapsán ……… Ve věcech technických jedná ……, telefon: …………….
dále jen „ukladatel“.
Podmínky pro uložení vytěženého materiálu :
Ukladatel souhlasí s koeficientem přepočtu při ukládání 1 t = 0,75 m3
Předpokládané množství a cena : ………… t, tj. ………………m3, tj. ………………..Kč bez DPH
Charakter vytěženého materiálu:
kód odpadu 20 02 02 zemina a kameny, kód odpadu 17 05
04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Předpokládaná plocha pro uložení :

lom Marokánka nebo Marokánka II u Krňovic

Ukladatel se zavazuje zaplatit provozovateli zařízení k ukládání odpadu dohodnutou cenu za
převzetí materiálu: v lomu Marokánka

194,- Kč/m3 + DPH 21 % převzatého materiálu,
145,- Kč/t

+ DPH 21 % převzatého materiálu,

Předpokládaný termín ukončení návozu zeminy: ……..2021
Přílohou tohoto prohlášení je:
1. Výsledek analýzy vzorku zeminy ukládané do lomu Marokánka nebo Marokánka II ze stavby
„………………………“ provedené v roce 2021………tam a tam, v rozsahu tabulky č. 10.1, 10.2,
10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. – protokol o zkoušce č. ……
2. Základní popis odpadu dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb.
Dopravu vytěženého materiálu na určené plochy si zajistí ukladatel sám na vlastní náklady. Uložení
zeminy bude předáno formou zápisu, který bude odsouhlasen zástupci ukladatele a provozovatele
zařízení k ukládání odpadu. Před započetím ukládání bude ukladatelem v předstihu 14 dnů
kontaktován pan Štěpánek, mobil 603 216 606. Fakturace proběhne 1x měsíčně se čtrnáctidenní
splatností faktury od dne jejího vystavení.
Při překročení předpokládaného množství si provozovatel zařízení vyhrazuje právo okamžitě návoz
zeminy do lomu ukončit. Při překročení předpokládaného množství uvedeného v tomto potvrzení
o více jak 10 % lze uzavřít dodatek potvrzení nebo vyhotovit nové potvrzení s novými přílohami včetně
analýzy rozboru zeminy (rozhodne provozovatel zařízení).
V případě, že bude provozovatelem zařízení k ukládání odpadu v jakékoliv fázi přejímání zeminy
(vytěženého materiálu) zjištěno, že tato nesplňuje podmínky pro její uložení, je oprávněn toto uložení
odmítnout. Ukladatel se zavazuje odvézt zeminu na své náklady zpět. Za naložení bude ukladateli
provozovatelem účtováno 50,- Kč/t bez DPH. Pokud ukladatel neodveze zeminu nesplňující podmínky
jejího uložení bez zbytečného odkladu zpět, je provozovatel zařízení k ukládání odpadu oprávněn na
jeho náklady odvoz zabezpečit.
Smluvní strany se dohodly, že provozovatel zařízení bezodkladně, po uzavření tohoto prohlášení,
odešle prohlášení k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
V Hradci Králové, dne ………….. 2021
za provozovatele zařízení k ukládání odpadu:
……………………………
Ing. Milan Zerzán

za ukladatele:
…………………….

