Dotaz:
Co dělat, když jsem ztratil (-a) nebo mi byla zcizena identifikační karta (dále jen ID karta) na sběrný
dvůr?
Odpověď:
A) Jsem plátce odpadu, jsem z Třebíče nebo její integrované části1).:
1) Vyplním čestné prohlášení o ztrátě či zcizení ID karty, které získám:
- v kanceláři firmy Esko-T s.r.o., Hrotovická 232, Třebíč
- na sběrném dvoře Třebíč, Na Klinkách
- na webové stránce: http://www.esko-t.cz/files/sberne-dvory-dokumenty-ke-stazeni-soubory/estn-prohl-en.pdf
Vyplněné čestné prohlášení odevzdám:
- v kanceláři firmy Esko-T s.r.o., Hrotovická 232, Třebíč
- na sběrném dvoře Třebíč, Na Klinkách
- zašlu e-mailem na: info@esko-t.cz
2) Duplikát ID karty bude k vyzvednutí za cca 7-10 dnů proti podpisu na sběrném dvoře Třebíč, Na
Klinkách.
B) Jsem plátce odpadu, nejsem z Třebíče nebo její integrované části.
1) Podám žádost o vydání duplikátu ID karty na příslušném úřadu obce, kde jsem veden jako
plátce.
2) Duplikát ID karty bude k vyzvednutí proti podpisu na příslušném úřadu obce, kde jsem veden
jako plátce do 14 dnů.
………………………………………………………………………………………………
Dotaz:
Budu platit za vydání duplikátu ID karty?
Odpověď:
A) Pro plátce odpadu, kteří jsou z Třebíče nebo její integrované části:
- první duplikát ID karty je vydán bezplatně
- duplikát ID karty bude k vyzvednutí za cca 7-10 dnů proti podpisu na sběrném dvoře Třebíč,
Na Klinkách
B) Pro plátce odpadu, kteří nejsou z Třebíče nebo její integrované části:
- první duplikát ID karty je vydán bezplatně
- duplikát bude k vyzvednutí za cca 14 dní proti podpisu na příslušném úřadu obce, kde jsem
veden jako plátce
………………………………………………………………………………………………
Dotaz:
Budu platit za vydání druhého duplikátu ID karty?
Odpověď:
A) Druhý a každý další duplikát ID karty je zpoplatněn pro všechny plátce odpadu bez výjimky částkou
100,- Kč a bude k vyzvednutí za cca 7-10 dnů proti podpisu a úhradě částky v kanceláři firmy Esko-T
s.r.o., Hrotovická 232, Třebíč.
………………………………………………………………………………………………
Ztracená či zcizená karta bude v systému evidence zablokována a zrušena.

Poznámka:
Integrované části Třebíče: Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice, Sokolí.

1)

Dotaz:
Mohu odvézt odpad např. do sběrného dvora v Jaroměřicích nad Rokytnou (i když mám trvalé bydliště
v Třebíči), ale potřebuji odvézt odpad z Biskupic nebo s ním musím na sběrný dvůr až do Třebíče?
Odpověď:
A) Pokud jsem z Třebíče nebo její integrované části 1), jsem plátce odpadu, tedy i držitelem ID karty,
mohu po jejím předložení uložit odpad na kterémkoliv sběrném dvoře provozovaném společností
ESKO-T.
………………………………………………………………………………………………
Dotaz:
Co mám udělat, pokud se mi dostala do rukou ID karta po zemřelém, nebo jsem našel cizí ztracenou
kartu?
Odpověď:
A) Tuto kartu mohu odevzdat na kterémkoliv sběrném dvoře provozovaném ESKO-T, s.r.o. Třebíč, karta
bude v systému evidence zablokována a zrušena.
………………………………………………………………………………………………
Dotaz:
Bydlíme v podnájmu v Třebíči a rádi bychom odvezli věci do sběrného dvora, ale nemáme kartu. Majitel
bytu nám sdělil, že kartu nemá nebo že ji nemůže najít. Je možné si u Vás kartu zřídit, i když v bytě
bydlíme pouze jako nájemníci?
Odpověď:
A) Identifikační karta (dále jen ID karta) na sběrný dvůr je vydávána pouze plátci odpadu (což bývá
nejčastěji vlastník nemovitosti). Poplatníci (ti kdo zde mají nahlášené trvalé bydliště) a nájemníci
nemovité věci ID kartu vydánu nemají. Můžete si ji tedy ve vašem případě zapůjčit od vlastníka. Ten
pokud ji ztratil, může zažádat o duplikát, současně bude zneplatněna původní ztracená karta.
………………………………………………………………………………………………
Dotaz:
Jsem nový občan Třebíče (nebo její integrované části1)) a současně jsem se stal n plátcem odpadu (pozor nikoliv poplatníkem). Kde obdržím ID kartu k využívání na sběrný dvůr?
Odpověď:
A) ID karta pro občana Třebíče nebo její integrované části1), vám bude vydána proti podpisu a
předložení dokladu totožnosti na sběrném dvoře Třebíč, Na Klinkách.
………………………………………………………………………………………………

