P R O C U S , s. r. o.

P R O C U S , s. r. o.

Ječmínkova 491 / 82
724 00 OSTRAVA - Nová Bělá odhad termínu pálení :

Ječmínkova 491 / 82
724 00 OSTRAVA - Nová Bělá

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tel.:
596 731 118
telefon pěstitele :
mobil : 720 970 047
e-mail: procuscz@gmail.com e-mail pěstitele :

OBJEDNÁVKA

-

odhad termínu pálení :

tel.:
596 731 118
telefon pěstitele :
mobil : 720 970 047
e-mail: procuscz@gmail.com e-mail pěstitele :

PROHLÁŠENÍ

OBJEDNÁVKA

-

PROHLÁŠENÍ

KE ZPRACOVÁNÍ OVOCE NA PĚSTITELSKOU PÁLENKU

KE ZPRACOVÁNÍ OVOCE NA PĚSTITELSKOU PÁLENKU

Pan / paní (titul, jméno, příjmení) ….......……………..……..……………………..
Trvalým bydlištěm ………..……………..…..…………….…… PSČ
Rodné číslo : ..… - ..… - ….. / ……., ověřené dle obč. průkazu č. …….…..…....

Pan / paní (titul, jméno, příjmení) ….......……………..……..……………………..
Trvalým bydlištěm ………..……………..…..…………….…… PSČ
Rodné číslo : ..… - ..… - ….. / ……., ověřené dle obč. průkazu č. …….…..…....

objednává

u

objednává

u

………... ...
…………...
…………...
…………...

švestek - slív
jablek
meruněk
jiného ovoce

………... ...
…………...
…………...
…………...

švestek - slív
jablek
meruněk
jiného ovoce

litrů
litrů
litrů
litrů

nadepsané

pálenice

zpracování

…………... litrů třešní
…………... litrů hrušek
…………... litrů broskví
( ………….…...………………… ),

litrů
litrů
litrů
litrů

nadepsané

pálenice

zpracování

…………... litrů třešní
…………... litrů hrušek
…………... litrů broskví
( ………….…...………………… ),

pěstovaných na pozemku v ČR, katastr. území číslo
obec ...........................,
vlastním, nebo pronajatém na základě smlouvy ....................................................., nebo ovoce
obdržel jako naturální plnění od svého zaměstnavatele ….........….................……...

pěstovaných na pozemku v ČR, katastr. území číslo
obec ............................,
vlastním, nebo pronajatém na základě smlouvy ....................................................., nebo ovoce
obdržel jako naturální plnění od svého zaměstnavatele ….........….................……...

Nadepsaný a podepsaný objednavatel služby pěstitelského pálení zároveň
prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že :

Nadepsaný a podepsaný objednavatel služby pěstitelského pálení zároveň
prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že :

1.

v témže výrobním období, tj. v době od 01. 07. běžného roku do 30. 06.
bezprostředně následujícího roku po tomto běžném roce si
a)
b)
c)

2.

nechal vypálit pálenku z ovoce pouze u výše nadepsané pěstitelské pálenice, nebo
mimo pálení v nadepsané pálenici nechal pro sebe a osoby žijící s ním ve spol. domácnosti
vypálit v pálenici ….…....…..….….… …. litrů …...-ti % pálenky, nebo
předal ke zpracování v pálenici ....................................... ..... litrů kvasu z ................

je seznámen s :
a)
b)

1.

b)
b)
c)

2.

zák. č. 61 / 1997 Sb., a je si vědom odpovědnosti za dodržení jeho ustanovení
povinnostmi dle provozního řádu pěstitelské pálenice

v témže výrobním období, tj. v době od 01. 07. běžného roku do 30. 06.
bezprostředně následujícího roku po tomto běžném roce si
nechal vypálit pálenku z ovoce pouze u výše nadepsané pěstitelské pálenice, nebo
mimo pálení v nadepsané pálenici nechal pro sebe a osoby žijící s ním ve spol. domácnosti
vypálit v pálenici ….…....…..….….… …. litrů …...-ti % pálenky, nebo
předal ke zpracování v pálenici ....................................... ..... litrů kvasu z ................

je seznámen s :
c)
d)

zák. č. 61 / 1997 Sb., a je si vědom odpovědnosti za dodržení jeho ustanovení
povinnostmi dle provozního řádu pěstitelské pálenice

a vzal na vědomí, že podle §4, odst. 5 zákona č. 61 / 1997 Sb., nesmí on ani osoby
s ním tvořící společnou domácnost takto vyrobenou pálenku prodávat.

a vzal na vědomí, že podle §4, odst. 5 zákona č. 61 / 1997 Sb., nesmí on ani osoby
s ním tvořící společnou domácnost takto vyrobenou pálenku prodávat.

V Ostravě - Nové Bělé,

V Ostravě - Nové Bělé,

Dne ...… …… 2017

Dne ...… …… 2017
…..…….……………................................................................…………...

vlastnoruční podpis objednavatele

Výdej : …...... l a.a. Úhrada : ….…..... Kč Převzato, zaplaceno …..........……………

…..…….……………..............................................................…………...

vlastnoruční podpis objednavatele

Výdej : …...... l a.a. Úhrada : ….…..... Kč Převzato, zaplaceno …..........……………

