
V Praze, dne 28. 6.2017

Vážená paní starostko,
váŽený pane staroSto,

ŽÁoosr o PoSKYTNUTÍ lNFoRMACE

obracíme se na Vás v souvislosti s řízenÍm vedeným Ministerstvem životního prostředí,
ve kterém naše společnost usiluje o uděleníautorizace k zajišťovánÍ sdruženého plněnÍ
povinnostízpětného odběru a využitíodpadů z obalů ve smyslu zákona č.4]7/zau sb.,

o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve zněnípozdějších
předpisů. Toto plněníje v současnosti zališlgvi1rlo.|9qinou autolizovanou obalovou společností

lice' kterou ie společnost

z obalů.

:iffi:HmepřipravenaVámnabídnoutnovépojetíobalovéproblematiky,
. alternativy k současnému systému sdruŽeného plnění;
. maximálniefektivitypři využívánífinančních prostředků;
. transparentního a jednoduchého způsobu financování (ak na VStupu u povinných

osob, tak na výstupu u obcí, svozových společností, úpravců a Zpracovatelů odpadů);
. reálně nastavené výše příspěvků povinných osob odpovídajícítržnímu v1ívoji;
. naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného

odběru obalů obcím a jejich občanům bez nároku na úplatu Za tento sběr; a
. podpory dalšího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru obalů.

flsoučasnostipracujenadoplněníprojektuzajišťovánísdruženéhoplnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů tak, aby provoz systému sdruŽeného
plnění mohla zahájit bezprostředně po udělenÍ příslušné autorizace. Udělení této autorizace je
však dle požadavku Ministerstva Životního prostředí podmíněno doloŽením smluv nebo smluv
o smlouvách budoucích o zajištěníveřejně dostupné sběrné sítě pro sběrtříděných odpadů
v obcích, či jakékoliv jiného potvrzení o možnosti ZajištěníVeřejně dostupné sběrné sítě
v obcÍch'

Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda byvaše obec

1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v české republice,
která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby
zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů;

a pokud ano, zda by

2.mělazájemospoluprácis*zatímúčelembylaochotnauzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné
spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností
od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro

rntormace o brrzsrch po-dmrnkacn a torme spoluprace sElsou oostupne na

webov17ch'..anra.r'5prostřednictvímkterýchtakémůžetevstoupitdo
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informačního systému ov-ějit si administrativní a cenové podmínky'případné
budoucí spolupráce mezi obČí a

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další
informace a jsme připraveni se s Vámi za účelem představení našeho projektu i osobně setkat.

V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona Č. 10611999 Sb', o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádali o poskytnutí informace

1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na

:::::;:iffi :Tff ffi:t J;:l:l rirylffi ?Jilff ;il*ff '
pokud by hodlala

a. deklarovat zájem o spolupráci 
' 

-ři 

zajišťovánísdruženého
p l n ěn í povi n n ostí zpětn ého od běru-ayyufut-od pad ů z oba l ů;

b. přistoupit k jednánÍ o spolupráci 'Ilři zajišťovánísdruženého
plnění povinností zpětného odběru a vyuŽití odpadů z obalů;

c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání čijiný závazek obce nebo jakákoli
okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost
jakkoliv bránící či komplikující

a. deklarování zájmu o spolupráci s i zajišťování sdruženého
plnění povinností zpě padů z obalů;

b. jednánÍ o spolupráci s

povinnostÍ zpětného
zajišťování sdruženého plnění

odpadů z obalů;
c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení

o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

a pokud ano,

co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí
jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti. a dále poskytnutí odkazu
na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Za laskavé poskytnutí informacív písemné formě Vám předem děkujeme a žádáme Vás
o jejich zaslání do konce července 2017. Tento termín je pro nás důležitý vzhledem k výše
uvedenému správn ímu řízení vedenému na M in iSterstvu životního prostředí'

V úctě,
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