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28 6,2017

Váž€ná panístdro9tko,
Vážený pane §tarosto,

žÁDosT o PosKYTNUTi ]NFoRt,,1ACE
obr;címe se na Vá5V §ollvislostis řízenii] V€deným Ministelstvem žVohíhop,ostředi,
plnění
ve kterém náše Společnost usjlUj€ o ud ěle ní i utoržace k,ajiiťoVání 5dnrženého
povtn ností zpětného odběru a !]/!žjtíodp.důr obalú ve smys]u zákoná č,4771200] sb,,
pozdě.]ši,h
o obéle.h a o změně něktenich dá]ších zákonů (zákon o obdlech], Ve ,néní
piedpi5ů, íoto plněni]e V součé5nostj za]išťoVáno jed]notr aUtoíizoVanou obéloVou spólečnosti
(]Čo: 2513470'], se síd em Pínhá 4,
V ČeskérepLrb]i.e. ktero! je společnost EKo Kotl, a-s,
Ná Pánkráci 1685/17, PsČ ] 40 2]).
cílem ndši s po lečnost] R EN]A Ao§, á,s, (lČo;0467515],5e 5ídlem Praha 4 Krč, Anta]a staška
510/38, PsČ] 140 o0)ie po§kytnout obcírn a lt€ rnatNn í nr ožnost spo]uplé,e přiz,jišiování
zpětného odběru obali, tříděniodp.dů z obalů a lozvo]isběrné sítě proýiděniodpadů
společnost RE]\r'AAo5, a,s,je přrpr;Vena Vám nnbidnout,oVé pojetíobalové problemat]ky,
a to prosiřednlclví.n
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.
.
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alternatiry k 50učdsnérnUsystém! 5druženého plněni;
nréxlnrá níefektivity př V}užiVá n í finan čníchprostředkůj

tíanspirentníhoajednodUchéhorpůsobuíinancoVání(ak naVstupU ! poVlnných

osob, tak na výstupu u obcí, svo7ových 5po ečností,úplavcůa zplacovdtÉlůodpddů);
reálně nastavené njš€ příspěVků pov nných osob od povídajícítržnímu sivoji]
lrép]něnípožadaVkU Zákona o obnlech, kteni Vyžaduje poskt4, Uti s]u žby zpě{néh o
odběru oba|ů ob.írn djej.h občdnůnr b€z nároku n;] úplatu la tento sběria
podporydalšiho úspěšnéhorůýU úrovně 7pět,ého odběrU oba|ů,

o plrěni
REtvlAAoS, é,.. V §oličasnostipracuje na dop něníplo]ektu Zdl ištová ní 5d ruženéh
sdruženého
provoz
systému
aby
povjnnostízpětného odběru d Využitiodpadů 2 obalů tak,
p
,Uloljza,e, Uděleníiétoautor]zace ]e
;lrrěnimohl; zahéjlt bsZpíostředně po udě]e. í říslušné
pod
míně
no doloženímsm],rV nelro 3n,jW
p
v;at ate pozaaavtu vlnlsterslva ž]votního rostř€dí
pro sběrtříděných odPdclů
sítě
sběrne
do§upnÉ
o 5mlou;éch budoucích o zajišlěníVerejně
Veře]n
ě
doStupné 5běrné 5ítě
zaj]štěni
o
sti
polVr2enío
možn
V obcich, ú].kóko]iVj]ného
Z UVedeného důVodu bychom 5e Vás

1.

chtěl zdvon]€ dotá7,t, Zda by V'še ob€'

uvítala vstup další autoílzované obalové společnosti na trh v Č€ské republi,€,
kt€rá by při;esla alternativu výběřu při Po§kytová ní a finán€ová ní služby
žpětnéhoodběru odpadů z obalú a tříděníodpadů;

a pokud áno, Zda by

2_

o spoluPřácis REMA Aos, a.s. ě za tím účelembyia ochotna uzavřít
budou!í řijiný typ smlouvy nebo potvrz€ní o možné
s,nlouvě
smlouvu
spoluprá(ió zajištění v€řejně dostupné sběrné sítě ve vášíobci, a to s účinno§tí
od nabytí právní mo.i .ožhodFutí o uděl€n í a utořiza,€ přo REMA Aos, a,s,

měla záj€m

o

lniormace o bližšíchpodminkéch a lormě §po]Upr;.e s REMA Aos, a,s, ]sou dostlrpné na
mŮžete Vstoúpitdo
Webových stlánkách t.liri,114l44Ý.re!!!qos.e4 prostřednictvím kteých t,ké
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]níolmačníhosystémU REMAAo5, a,:, a ověřjt 5l ddminisřanvní
b!doucí spo]Upréce mezi obcí é REMA Aos, a,s.
V případě j. kýchko]iV nejasností,

]nfor..ra.ei] jsme přlpravenise

s

á

cenové podminky případné

nebo Podrobnějšiho Zájmu Vém rjdiposk}tneme da]ší
vánrizd úče]empřed 9tavení našeho plojektu iosobně setkat,

Vtéto souvis|osti nám dovolt€,.bychom Vás V€ smyslU zákona č,l06/]999 Sb,, o svobodném
příst!Pu k inlorrnacím, Ve zněnípoZdějšíchpředpi5ů, požária]i o po5k],tn Uií ]níorma.e

1.

zda je vaše obec na základějakéhokoli smluvniho ujednání či Ve vazbě na

§oučasně nastávené §mluvnívztahy a závážky povinna inlořmovat stávající

EKo-KoM, a.s.,

.utorizovanouobalovou§pol€čnost

či jinýsubjekt(akterý),

pokud by hodlala

a
b.

c.

dekldrovat Záiem o spoluprácl5 REN4A^os, a,s, přizaj]štovóni !díuženého
plnění povrnností zpětného odběrU a Využitiodpadů 1 obalŮ;
přistoupit k]ednánío spo]uprá.is REíVA Ao5,;,5, při Za]ištová n i sdruženého
plně ní povinno5tí 7pětn óh o odbě.U a VyUžitíodp.důz obalů;
Uz.Vřít sm]ouvu o snrlo!Vč bL]do!cíČijinýtyp5mloUVy nebo q/dat potvrze,Í
o

2.

spoluprátié Zá]iš.ění zrízen í sběrný.h mGtve Vašiobci;

žda €xistuje jakékoIi§mluvní uj€dnání čijiný závazek obc€ nebo.iakákoli
okolnost na §traně obce, kteřé by představovaly překážku nebo okolnost
jakkoliv brá nícíči komplikující

a,

REMAAoS, a,s, při za]išťová n í 5d íuženého
plnění poVinno5tí7pětného odbělU a !ryužiti odpadŮ z obélů;
b, ]ednánío spo]Upíácis REMAAos, a.5, při zajišťovéní sd íu ženého plněni
povin ností zp ětného odběru a Vy]JžltíodpadŮ z oba]ů;
c, U'avřeni5mlolvy o 5m|ouvě budou čijiný typ 5rT lol!]r nebo !rydání poivrzeni
dekló lován í zájmu o spo]Uprácrs

ospo upíáciazájištěnizřizenisběrný.h nrístVeVašiobci;

co

žtohoto uiedná ní či závazku ob€e či okolnosti vyplývá (včetně po§kytnUtí

jeho doslovné citacé, resp. popi§u příslušnéoko|no§ti. a dále Po§kytnutí odkázu
ná konkrétn í právni skutečnosti, Ze kteřý.h tuto okolnost dovo2u.i€te),
Za lěskéVéposkytn !tí ]nío rmaci V písemnó íormě Vám předem děkll]em€ d žádárne Vás
oj€jich zaslánído kon€e če.v€nc€ 2o17, Tentot€.rnínje pro nás důležilýVzh]edemk Výše
uvedenémU spláVnímu řízeniVBdenémU n. l\linisterstvLr žjvotního prostředÍ,

V úctě,

lng. David Vandrovec
čl€n před5taV€nsiva REMA

ln8. Dav]d Ben€š

před5€da

před§iéVenstv.

REN4A

Ao5, a,s
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