
Žádost o registraci k ukládání stavební suti  

ve sběrném místě v ulici Družstevníků 

 
Poskytovatel: MO Plzeň 7 – Radčice, V Radčicích 9/19, 325 00 Plzeň-Radčice,  

                        IČ: 00075370, tel: telefon: 378036840-44 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: ………………………………………….…………………………………… 

 

Adresa trvalého pobytu: ...……………………………………………………………………. 

 

Vznik stavební suti: ………………………………………………….……………………….. 

 

      Já výše jmenovaný(á) žádám o registraci k ukládání stavební suti do sběrného místa 

v ulici Družstevníků. Prohlašuji, že stavební suť nevznikla z podnikatelské činnosti. 

     Beru na vědomí: 

• zpracování osobních údajů v souvislosti s mojí podanou žádostí o uložení stavební suti. 

S osobními údaji bude nakládáno zodpovědně dle platné legislativy. Souhlas je udělen 

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679, dále jen GDPR) a to na dobu 

potřebnou k vyřízení, zpracování a uložení mé žádosti, popř. do ukončení této registraci. 

Registraci lze písemně kdykoliv ukončit. 

• podrobnosti k GDPR zveřejněné na webových stránkách úřadu https://umo7.plzen.eu, 

v sekci úřad a samospráva, transparentní úřad a GDPR 

• že uložení stavební suti ve sběrném místě je financováno z rozpočtu Městského obvodu 

Plzeň 7 – Radčice a uvedená služba je nenároková, 

• podmínky pro ukládání stavební suti ve sběrném místě v ulici Družstevníků 

 

 

 

 

V Plzni dne …………………….. 

       ………………………………………….. 

                         podpis žadatele 

 

Totožnost ověřena dle OP č.:  

 

https://umo7.plzen.eu/


Podmínky pro ukládání stavební suti ve sběrném místě  

v ulici Družstevníků 

 
- tato služba není nároková 

- umístit ve sběrném místě suť v přiměřeném množství může POUZE dospělý občan 

s TRVALÝM POBYTEM v naší městském obvodu Plzeň 7 - Radčice. Občané bez 

trvalého pobytu zde tuto službu využít nemohou. Bez výjimky. 

- občan, který chce využívat tuto bezplatnou službu se musí předem registrovat na 

Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice. Zde vyplní žádost o uložení stavební 

suti do sběrného místa a bude zaregistrován do systému. K registraci je potřeba 

doložit občanský průkaz. 

- registrace není přenositelná na další osoby 

- registrovaný zde může uložit pouze odpad vzniklý v katastru Městského obvodu                  

Plzeň 7 - Radčice 

- může jít pouze o suť, která nevznikla při podnikatelské činnosti  

- při dovezení suti na sběrné místo bude obsluha bez výjimky kontrolovat občanský 

průkaz, případně SPZ a provede záznam o množství dovezené suti  

- pokud obsluha sběrného místa podle záznamů u konkrétní osoby zjistí, že množství suti 

překročilo přiměřené množství, nebo že jde pravděpodobně o odpad vzniklý při 

podnikatelské činnosti, převzetí odpadu odmítne 

- přiměřené množství je chápáno stejně jako dosud - suť vzniklá při malých pracích 

v místě bydliště. Větší množství suti není možné uložit ve sběrném místě, ale je nutné 

si zajistit individuální kontejner a jeho odvoz. 

 

 

 

 

S podmínkami seznámen dne:     …………………………………. 

                     podpis 

        


