V Praze,dne 28. 6. 20'17

Váženápanístarostko,
Váženýpane starosto,

Ž Á Do s T o Po s KYTNUTílNFoRMAcE
prostředí,
obracÍme5e na Vás V souvisIostis řízenímVedeným|VinisterstvemŽivotního
pIněnÍ
sdruženého
autorizacek zajišťovéní
usiIujeo Udě|enÍ
Ve kterémnašespoIečnost
odpadúz obalůve smysluzá kona č.417l2o01sb.,
povinnostÍzpětnéhood běru a Využití
Ve zněnípozdějších
zákonů(zákono oba|ech),
o oba|echa o změně někteých da|ších
jedinoU
předpis|:].
zajjšťoVáno
aUtorizovanouobaIovoUspoIečností
Toto pIněníjev současnosti
(|Čo:
je
25134701,se síd|emPraha 4,
EKo-Ko|V,
a's.
v českérepublice,kterou spo|ečnost
140
21).
N a Pa n k rá c i16 8 5 /1 7 P, sČ
moŽnostspoIuprácepři zajišťoVéní
obclm a|ternativní
)je pos|q^nout
zpětnéhoodběru oba|ů.tříděníodpadŮ z oba|ůa rozvojisběrné5ítěpro tříděníodpadů
z o b a |ů '
prob|ematiky,
oba|oVé
spo|ečnost
' - '.' '. .'j, a.s.je připravenaVám nabídnoutnovépo.jetÍ
a to prostřednictvím
.
.
.
.
.
.

p|nění;
systémusdruženého
a|ternativyk současnému
prostředků;
při
finančních
VyužíVání
efektivity
maximální
(jakna vstupu u povinných
a jednoduchéhozpůsobufinancovánÍ
transparentnÍho
odpadů);
úpravců
a zpracovate|ů
spoIečností,
osob,tak na \^istupuu obcí,svozo\^ich
příspěVkŮpovinnýchosob od povídající
tržnímu\^ivoji;
r47še
reá|něnastavené
s|užbyzPětného
naplněnípožadavkuzékonao obalech,kteý \yžadUjeposlq^nutí
bez nároku na úp|atuza tento sběr;a
odběru oba|ůobcíma jeji(h občanům
podporyda|šího
růstuúrovnězpětnéhoodběru oba|ů.
úspěšného

plnění
n ísdruženého
pracujena dopIněníprojektuzajišťová
,,a'5'V současnosti
odpadůz oba|ůtak,aby provozsystémusdruženého
povinnostízpětnéhoodběru a VyuŽití
autorizace.Udě|enítétoautori2aceje
pIněnímohla zahájitbezprostředněpo udělenípřísIušné
prostředÍpodmÍněnodoIožením
smIuvnebo smIuv
VšakdIe požadavkuMinisterstvaživotního
veřejně dostupnésběrnésítěpro 5běr tříděnýchodpadů
o smIouváchbudoucícho zajištění
Veřejně dostupnésběrnésÍtě
V obcích,čijakékoIiVjinéhopotvrzenío moŽnostizaj|štění
v obcích.
Z uvedenéhodůvodubychomse Vás chtě|izdvoři|edotázat,zda by Vašeobec
.t' uvíta|avstup da |šíautořlzovanéobaIovéspoIečnost|na trh v českéÍePubIice,
která by přinés|aa|ternat|vu\,'ýběÍupř| Poskytování a flnancovánísIužby
zpětnéhoodběru odpadůz oba|ůa třÍděníodpadů;

a pokud ano,zda by

2. mě|azájemo sPo|uprácis |.
, a.s. a za tím úče|embyla ochotna uzavřÍt
o možné
typ
smIouvuo smIouvěbudoucíč|Jiný smIouvyneboPotvÍzení
a to s účinností
sítě
ve
vaší
obci,
véřejně
dostupné
sběrné
a
zajištění
spo|upřáci
o udě|enÍ
autorizacepro l
od nabytíprávnímoci rozhodnutí
, a.s.
podmínkácha formě spolupráces I
, a.s'jsou dostupnéna
Informaceo bIižších
prostřednictvím
Vstoupitdo
kter}ichtakémůžete
stránkáchI
Webo\^ých

: ','
systému
informačního
meziobcía
budoucí
spo|upráce

podmínky
případné
a cenové
a.s'a ověřitsi administrativní
.,
a's.

daIšÍ
jakýchkoIiV
zájmuVám rádiposlq^neme
nebopodrobnějšího
nejasností,
V přÍpadě
projektui osobněsetkat.
představení
našeho
5es Vámiza úče|em
a jsmepřipraveni
informace
sb.,o svobodném
abychomVásVesmys|uzákonač'106/1999
nám dovo|te,
V tétosouvis|osti
požádaIi
informace
předpIsů,
o poskytnutí
přístupu
ve zněnípozdějších
k informacím,
sm|uvního
ul€ d náníčive vazběna
í. zdaje vašeobec na zák|aděJakéhoko|i
a
závazky
nastavené
smIuvnívztahy
současně
Pov|nnainfořmovet stávající
a.s.,čiJlnýsubJekt(a který),
EKo-KoM,
obaIovou
spo|ečnost
autoÍlzovanou
pokudbY hodlala
sdruženého
sl
,a's.přizajištování
a. deklarovatZájemo sPolupráci
z
obalů;
odpadů
povinností
odběrua Využití
pInění
zpětného
sdÍUženého
s
a.s.při zajišťování
b. přistoupitkjednánío spo|upráci
povinno5tí
z
oba|ů;
pInění
odběru
a
využití
odpadů
zpětného
čijinýtypsm|ouvyneboVydatpowrzenÍ
smlouvuo sm|ouvěbudoucí
c. uzavřít
mÍstVeVaší
obcl;
zřízení
sběrných
a
zajištění
o spoIUpráci
smIuvníujednáníčiJinýzávazekobGenebolakáko|i
2. zda € x |stuje Jakéko||
oko|nostna stÍaněobce, kteřéby představova|yPřekážkunebo oko|nost
čikompIlkující
Jakko||vbránÍcÍ
sdruženého
s
zájmuo spo|upráci
, a.s.při zajišťování
a. deklarování
z obalů;
pInění
povinnostÍ
odPadů
2pětného
odběrua Využití
p|něnÍ
sdruženého
s
b. jednánío sPolupráci
, a.s.při zajišťovánÍ
odběrua VyUžití
odpadŮz obalúj
povinností
zpětného
typsmlouvyneboWdánípotvrzení
o sm|oUVě
budoučjjiný
sm|ouvy
c. UzavřenÍ
obci;
zřÍzení
sběrnýchmístVeVaší
a zajištění
o spoIupráci
a poKuoano,
co z tohoto uj€ d nánÍ č|závazku obce čloko|nost|vyp|ývá(včetněpos|rytnutÍ
odkazu
oko|nosti'a dá|ePoskytnutÍ
c|tace.Ťesp.poPisupřÍsIušné
Jehodos|ovné
dovozujete).
|cerých
tuto
oko|nost
přávnÍ
skut€
č
nost|,
ze
na konkřétní
a Žádámevás
forměVám předemděkujeme
poskytnutí
informací
v písemné
za Iaskavé
je pro nás dť]ležiý
k \^ýše
Vzh|edem
20í7.Tentotermín
o Jej|chzas|ánído koncečervence
prostředÍ.
ná |Vinisterstvu
žlvotního
vedenému
správnímu
řÍzení
uvedenému
V Úctě,

