
 

                                                              
Dodavatel: 
RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01  Uh. Brod 
 

zastoupenou:       Ing. Miroslavem Žmolíkem, jednatelem 
IČO: 60704756 
DIČ: CZ60704756 
bankovní spojení: dle daňového dokladu 

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15009 
držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 9001:2016 
 

Objednávka ze dne: 
 

Vyplní objednatel: 

Objednatel:  Číslo OP:       
Fakturační adresa:    
Kontaktní osoba:  IČ:  
Telefon:  DIČ:  

 
 

Vyplní dodavatel: 
Předmět objednávky: objednávka na vývoz VOK (velkoobjemový kontejner) 

Adresa přistavení:    

Datum přistavení:  Čas:  
Datum odvozu:  Čas:       

Druh odpadu:  objemný odpad   stavební suť      zemina       komunální odpad      

 jiný druh odpadu:    
  

Kód odpadu:  

Druh kontejneru:  5m3                       8m3                    10m3              
 

Podmínky přistavení 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 apod.) 
 Přistavení kontejneru: objednatel bude kontaktovat skládku na tel. 572 63 33 50, kde se domluví na 

konkrétním možném termínu a čase přistavení kontejneru (čas přistavení a odvozu vany je orientační !). 
 V případě, že objednatel požaduje přistavení kontejneru na veřejné prostranství či veřejnou zeleň na území 

města Uherský Brod, musí zabezpečit jeho zábor. Pokud tak neučiní, nebude mu kontejner přistaven. Odkazy 
a kontakt na jeho vyřízení – viz níže. 

"Zábor veřejného prostranství": MěÚ UB, odd. dopravně správní činnosti a agendy, tel. 572 805 382;                  
formulář - Zábor VP (veřejné prostranství) 
„Zábor veřejné zeleně“: TSUB, tel. 572 805 408; formulář - Zábor VZ (veřejná zeleň) 

V případě, že bude kontejner umístěn na veřejné komunikaci, musí být viditelně označen jako překážka na 
komunikaci (trojúhelník, odrazky). Pokud tak neučiní, zodpovídá za škody tím způsobené. 

 Objednatel tímto potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s cenovými podmínkami za výkon provedený na 
místě, za jízdní výkon a za uložení odpadu do skládky. 

Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (písemně, e-mailem, telefonicky) dochází k uzavření závazkového 
vztahu. 

Společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma, že jí budou na základě této objednávky poskytnuty 
osobní údaje, a zavazuje se, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a se 
Zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů. 
 

 
V Uherském Brodě, dne  

 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Vlková Alena tel.: 572 633 350,  
e-mail: vlkova@rumpold.cz 

Pinďáková Iveta tel.: 572 630 827,  
e-mail: pindakova@rumpold.cz  
 
Kontaktní osoba ve věcech provozních: 
Hladiš Vratislav tel.: 602 580 318, e-mail: 
hladis@rumpold.cz  
 
Webové stránky:   www.rumpold.cz 

                         objednatel 


