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Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

žÁncsr o posKyTNuTí lNFůRMAcE
Životního ProstředÍ,
obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem
sdruženéhoplnění
zajišťování
k
autorizace
o
udělení
usiluje
ve kterém naše společnost
č, 4v7 2au 51}",
povinnostízpětného odběru a výužitíodpadůz obalů ve smyslu zákona
ve znění PozdějŠÍch
o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech),
obalovou společno:;t
jedinou
autorizovanou
zajišťováno
předpisů. Toto plněníje v současnosti
v českérepublice, k,"i;"

Ě;;l"r*ri

Cílem našíspolečnosti

ÉposkytnoutobrímalternativnímoŽnostspoluprácepřizajišťování
a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadťr
;pětŇh" odběru

oň'Í,:,, trroení odpadů z obalů

z obalů,

spotečnostQ|je

připravena Vám nabídnout nové pojetí obalové probiematiky,

a to prostřednictvím

.
.
.
.

alternativy k současnémusystému sdruženéhoplnění;
maximá|ní efektivity při využívánífinančníchprostředků;
(jak na vstupu u povinnych
transparentního i"jnoju.r,ého způsobu financování
"
a zpracovatetů odpadů);
úpravců
osob, tak na výstufiu u obcí, svozor4ich společností,
vývoji;
reálně nastaváné rnýše příspěvků povinných osob odpovídajícítržnínru

.naplněnípožadavkuzákonaoobalech,kterývyžadujeposkytnutíslužbyzpětnélro
odběruobalůobcímajejichobčanůmbeznárokunaúplatuZatentosběr;a

.

podpory dalšíhoúspěšnéhorůstu úrovně zpětného odběru obalů,
plnění
současnosti pracuje na doplněn Í projektu zajišťovánísdruženého

provoz systérnu sdruženíthr_r

povinnostízpětného oJncru a vyuzitioapaáů z obalů tak, aby
Uděleni tétlr autcrizai,e 1e
plnění mohla zahájit bezprostřeáne po udělení příslušnéautorizace"
smluv nebo srrilL:v
doloženírrr
však dle požadavku Ministerstva životníhoprostředípocimíněno
ocipaciu
tříděných
pro
sběr
sítě
0 zajištěníveřejně dostupné sběrné
-}o smlouvách budoucích
sítě
sběrné
dostupné
zajištěníveřejně
v obcích, čijakékolivjiného potvrzenío rnožnosti
v obcích.

zda by vaše obec
z uvedeného důvodu bychom se vás chtěli zdvořile dotázat,

1.

na trh v českérepublIee,
uvítala vstup dalšíautorizované obaiové spoleřnosti

kterábypřineslaalternativurlýběrupřiposkytováníafinancováníslužby
zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů;

a pokud ano, zda by
9 J|,vlgřt
ZdJcllr
meld
z.mělazájemospolupráci{-azatímúčelemo,.1,ojyj|j*u'**no*
"-, -r-..............-=-nebo potvru€ní 8 rm§zng

smlouvu o smlouvě Uuaoucí či jiný typ smlouvy

;iliffi ;il;il;ffi;;dil;*I.1ue..,f^i,_,,1]j^"j
o udělení autorizace
od nabytí právní moci rozhodnutí

j]p§--*
, l_

p

*

,',}

lnformaceobliŽšíchpodmínkáchaforrněspolupráceĚjsoudostupnerra

[§,ff:;'1ij..1.,likúo=tr"řiot"i*kterých1akámůžet'evstct't§ild.'';

informačníhosystému
bucloucí spolupráce n]ezi obtí á

a ověřit si

a d rr"r i n

i

stratirlrt í a cen ové pod

rrr írr ky í,i l' ii.l;,l l]

l

l,,

V případě jakýchkcliv nejasností, nebo podrobnějšího zajtrru Várn rác!i poskYtrreme claiŠ,
itrformace a jsme připraverri se sVámi za L'rčelern představenínaŠeho pl'ojckIu i tlsc.:ilnČ stlt'l,

.

Č. 106ij999 3L;,, O llví]jbLldijl'i'
pcsk,,ltrruti trrforrrrar,e
o
požÉdali
předpisů,
zněnípozrlě.lších
ve
přístupu k infornracím,

Vtéto souvislosti nám dovolte, abychom Vá: ve srnyslu zákona

1.

zda je Vaše obec na základě jakóhoko|i smluvního u.}edrlání Či ve vaebě ns

současně nastavené §m:uvní vztahy a závnzky pavinna inťormgvat stáv;ljírt

autorizovanouobalovouspotečnost§čijinýsubjekť{ektery}.
pokud by hodlala

a,

zajiŠťriváiligdt'uz"elirli-ril
cieklarova tzájem o spolupráci slE}ři
plnění povinností ZpětnéhO +dLrěru a využitíocipacJri z r:ir;lLi,

b,přistoupitkjednánÍospoluprárisQpřizajišťciiáni5družt]t.....

c.

?,

pinění povinností zpělnéhcr ocibérL.i a v,.,lužiti r:dparlťr i oi;er!u,
uzavřít smlnuvu o 5m|{_ruvě bucJoucí či jiný,typ srnloi.l'uy rtei;c v',''iat i]ni.
o spolupráci a zajištění zřizeni sběrrrýclr rrríst ve Vašiobr_i;

'

]

',

zda existuje jakékoIi smluvní ujednání či jiný závazek obe e nel*o jakáko§i
oko!nost na §traně obce, které by představovaly pře[<ážku nebc ok*lrrnst
.iakkoliv bránící či komplikující

a"deklarovánízájrnuospolupr;ícisillpÍizer1išLlr:v;irlisrjrilžilili..:.,
plněnípovinností zpětného odběr,u 31,yužitíocipaclŮ z *il;*ltj]
při zajišťovárrisrjruŽtlnóho ;-:lr:ť:ni
jeclnánío
spolupráci s lJ!|l
b,
oapadů z obalů;
r,ryrržití
a
povinností zpětrrého ocjbéru
jiný
c. uzavřenísm!ouvy o smiouvě bucjou či typ srrllouvy nelio vllclaní pcivi,
o spolupráci a zajištění zřízenisbérných mí5t ve Vašíobci;

(

a pr:ku11 ano,

co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá {včeťn§ p*skytrrr*tí
jeho doslovné citace, resp. popisu příslušnéekolnosti, a dále p*skytnutí *rikr "
na konkrétní právní skutečnosti. ze kterých tuto *kglnost dovaaujete}.
e žádáme V;is
Za laskavé poskytnutí inforrnacív písemné fornrě Vám přeclern děkujer-ne
vzirIerJein ], l,rii:l,
je
clůležitý
pro
nás
o jejich zaslání do konce července 2017. Terrto termín
Živr:iního
Pro:;'Lřecii,
uun,j,,r,én1u sprárlnímu řízenívederrélrruna L,linisterstiru

V úctě,

