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Ž á d o s t 
o změnu, nebo zrušení stávajícího domovního stanoviště  

na separovaný odpad 

Zaškrtněte jednu z níže uvedených variant:  

 Změna stanoviště 

    

Adresa stanoviště na separovaný odpad: 

 

Počet a velikost nádob separovaného odpadu (120 l, 240 l, četnost vývozu): 
 Papír: 

 Plast: 

 Sklo: 

Důvod změny stanoviště/navýšení/snížení: 

 

Jméno a trvalé bydliště majitele/žadatele: 

 

Telefon, e-mail: 

Jméno a adresa vyřizující osoby: 

Počet bytů v domě: 

Umístění nádob (chodba, dvůr, sklep, uzamykatelné kóje před domem, a.p. ): 

 

Zaškrtněte jednu z níže uvedených variant:  
 Odpadové nádoby přistaví obyvatel/správce domu v den vývozu 

 Odpadové nádoby zpřístupní pracovník vývozu (popelář) * 

* kolik metrů (ke kraji vozovky) ………, kolik schodů……… bude muset popelář překonat, aby 
popelnici vysypal. Jde o celkovou vzdálenost od stanoviště ke kraji vozovky. 

 Zrušení stanoviště 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
Úřad městské části IČ: 00063517  
Odbor ochrany životního prostředí Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
Odd. správy komunálních služeb Číslo účtu: 27-2000781379/0800 
Havlíčkovo nám 700/9, 130 00  Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g 
Tel.: +420 222 116 111 
 

2/2

 

Provozní pravidla domovního stanoviště: 

1. Za čistotu stanoviště odpovídá vlastník či správce objektu – svozová 
společnost úklidy uvnitř objektu neprovádí. 

2. Odpad odložený mimo nádoby nebude svozovou společností odvezen. 

3. V případě znehodnocení obsahu nádoby, nebude nádoba vyvezena. 
Odvoz odpadu lze poté provést pouze na vlastní objednávku u svozové 
společnosti. 

4. V případě opakovaného znehodnocování obsahu nádoby bude 
stanoviště zrušeno. 

5. Do nádoby budou ukládány odpady o minimálním objemu (rozložené 
krabice, sešlapané PET lahve, apod.) 

6. V případě nedostatečné kapacity nádob se vlastník obrátí na příslušný 
orgán MČ. 

 

S provozními pravidly domovního stanoviště souhlasím a tuto skutečnost stvrzuji svým podpisem. 

 

V Praze dne: 

        
 …………………………………………. 

             Podpis, otisk razítka 

 


