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OBJEDNÁVKA – SVOZ ODPADU – PRÁVNICKÁ OSOBA
Fakturační údaje:
Název firmy:
Adresa sídla firmy:
Doručovací adresa:
nevyplňujte, pokud adresa je shodná s adresou sídla

IČO:
DIČ:

plátce DPH:

□ ANO □ NE

Kontaktní osoba:
Telefon a e-mail:
Objednáváme u Vás:

Služba:

svoz komunální odpadu

odvoz nový

svoz tříděného odpadu – plasty

změna svozu

svoz tříděného odpadu – papír

ukončení odvozu

přistavení velkokapacitního kontejneru
odvoz stavební suti
Typ odvozu:
pravidelný

datum počátku služby:

mimořádný

datum odvozu:

Místo svozu a název provozovny:

IČP provozovny:
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
uvádím identifikační číslo provozovny daného místa
svozu. IČP k dohledání na www.rzp.cz.

Druh nádoby:
110 / 120 l

komunální odpad

ks

1100 l

komunální odpad

ks

velkokapacitní kontejner

1

papír

ks

plast

ks
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Nádoba:
vlastní
zakoupení nádoby u TS

110 l

komunální odpad

ks

1100 l

komunální odpad

ks

papír

ks

plast

ks

Četnost svozu:
Komunální odpad

Papír

Plast

1x týdně

1x týdně

1x týdně

2x týdně

2x týdně

2x týdně

1x / 2 týdny

1x / 2 týdny

1x / 2 týdny

1x měsíčně

1x měsíčně

1x měsíčně

Poznámky: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Organizace zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu pro naši provozní potřebu po nezbytně nutnou
dobu. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a organizace je bude chránit v souladu s nařízením EP a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Datum a podpis objednavatele:

__________________________________________________________________________________
tuto objednávku zašlete na: jiri.zrostlik@ts-pb.cz, lenka.valickova@ts-pb.cz
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