
 

 Objednávka ze dne:           číslo objednávky: 

 

 

Dodavatel: Technické služby Zlín, s.r.o., Louky,  Záhumení V 321, 763 02 Zlín 

 IČ: 60711086 DIČ: CZ60711086 

 Telefon: 577 111 411 Fax: 577 111 440  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Šárka Žůrková tel.: 577 111 470 

  e-mail: szurkova@tszlin.cz 

Kontaktní osoba ve věcech provozních: dispečink tel.: 604 220 277, 577 111 431 
 

 

Objednatel: ......................................................................... IČ: .............................. 

Adresa fakturační: ............................................................... DIČ: ........................... 

Datum narození, číslo OP: ..................................................  (u objednání fyzickou osobou) 

Kontaktní osoba: .................................................................  Telefon: ................................... 

Bankovní spojení: …......................................................... 

Předmět objednávky: objednávka na vývoz VOK (velkoobjemový kontejner) 

Adresa přistavení: ……………………………………………………............ 

Datum přistavení:  ......................................... Hodina: ........................... 

Datum vývozu: ......................................... Hodina: ........................... 

Druh odpadu: ................................................................... (po konzultaci s pracovníkem TSZ) 

Druh kontejneru:  a) žlutý 5 m3  b) zelený 7 m3  c) VOK 8 m3 
Pro použití na: stavební suť komunální odpad stavební suť 

 zemina objemný odpad zemina 

 stavební demoliční bio - tráva, listí 

 d) VOK 12 m3  e) VOK 15 m3  f) VOK 23 m3  g) VOK 30 m3 
Kontejnery d) – g) jsou určeny pro objemný odpad 

Zakřížkujte druh kontejneru dle druhu odpadu, který požadujete odstranit. 

Podmínky přistavení VOK: 
 Objednatel tímto potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s cenovými podmínkami za odstranění a odvoz VOK 

 Objednatel se zavazuje uložit do kontejneru odpad, který specifikoval v "Základním popisu odpadu" 

 Kontejner může být naložen pouze do výše bočnic (opatření z důsledku bezpečnosti přepravy-spadnutí nákladu) 

 V případě, že objednatel požaduje přistavení VOK na veřejné prostranství je na jeho zodpovědnosti zabezpečit "Zábor 

veřejného prostranství". V případě, že zní požadavek umístit VOK na veřejnou komunikaci, musí VOK viditelně 

označit jako překážku na komunikaci (trojúhelník, odrazky). Pokud tak neučiní, zodpovídá za škody tím způsobené. 

Objednatel svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn k uzavření závazkového vztahu. 
 

 

 

Fakturační a platební podmínky: 

Záloha složena na pokladně dne: .................. částka: ................ Kč, doklad č.: ................... 

Záloha složena řidiči dne: .................. částka: ................ Kč, doklad č.: ................... 

Případný přeplatek bude:  vrácen na bankovní účet 

  vyzvednut osobně na pokladně TSZ 

 
 

Podpis objednatele: ........................................ Podpis dodavatele: ..................................... 

Datum:    ........................................  
 

Upřesnění – bližší popis místa vývozu (plánek): 

................................................................................................................................... 

Vyplní objednatel 

Vyplní dodavatel po dohodě s objednatelem 


