
V Praze, dne 28. 6. 20'17

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

ŽÁDosT o PosKYTNUTí lNFoRMAcE

obracÍme 5e na Vás V souvisIosti s řízením Vedeným |V inisterstvem Životního prostředí,

Ve kterém naše spoIečnost usiIuje o Udě|enÍ autorizace k zajišťovéní sdruženého pIněnÍ
povin nostÍ zpětného od běru a Využití od pad ú z obalů ve smyslu zá kona č. 417l2o01 sb.,

o oba|ech a o změně někteých da|ších zákonů (zákon o oba|ech), Ve znění pozdějších
předpis|:]. Toto pIněníje v současnosti zajjšťoVáno jedinoU aUtorizovanou obaIovoU spoIečností
v české republice, kterou je spo|ečnost EKo-Ko|V, a's. (|Čo: 25134701, se síd|em Praha 4,
Na Pankráci  1 685/17, PsČ 140 21).

)je pos|q^nout obclm a|ternativní moŽnost spoIupráce při zajišťoVéní
zpětného odběru oba|ů. třídění odpadŮ z oba|ů a rozvoji sběrné 5ítě pro třídění odpadů
z oba|ů'

spo|ečnost ' - '. ' '. . ' j, a.s. je připravena Vám nabídnout nové po.jetÍ oba|oVé prob|ematiky,

a to prostřednictvím

. a|ternativy k současnému systému sdruženého p|nění;

. maximální efektivity při VyužíVání finančních prostředků;

. transparentnÍho a jednoduchého způsobu financovánÍ (jak na vstupu u povinných

osob, tak na \^istupu u obcí, svozo\^ich spoIečností, úpravců a zpracovate|ů odpadů);
. reá|ně nastavené r47še příspěVkŮ povinných osob od povídající tržnímu \^ivoji;
. naplnění požadavku zékona o obalech, kteý \yžadUje poslq^nutí s|užby zPětného

odběru oba|ů obcím a jeji(h občanům bez nároku na úp|atu za tento sběr; a
. podpory da|šího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru oba|ů.

,, a'5' V současnosti pracuje na dopInění projektu zajišťová n í sd ruženého plnění
povinností zpětného odběru a VyuŽití odpadů z oba|ů tak, aby provoz systému sdruženého
pInění mohla zahájit bezprostředně po udělení přísIušné autorizace. Udě|ení této autori2ace je

Však dIe požadavku Ministerstva životního prostředÍ podmÍněno doIožením smIuv nebo smIuv

o smIouvách budoucích o zajištění veřejně dostupné sběrné sítě pro 5běr tříděných odpadů
V obcích, či jakéko IiV jiného potvrzení o moŽnosti zaj|štění Veřej ně dostupné sběrné sÍtě
v obcích.

Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtě|i zdvoři|e dotázat, zda by Vaše obec

.t' uvíta|a vstup da |ší autořlzované obaIové spoIečnost| na trh v české ÍePubIice,
která by přinés|a a|ternat|vu \,'ýběÍu př| Poskytování a flnancování sIužby
zpětného odběru odpadů z oba|ů a třÍdění odpadů;

a pokud ano, zda by

2. mě|a zájem o sPo|upráci s |. , a.s. a za tím úče|em byla ochotna uzavřÍt
smIouvu o smIouvě budoucí č|Jiný typ smIouvy nebo PotvÍzení o možné
spo|upřáci a zajištění véřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností
od nabytí právní moci rozhodnutí o udě|enÍ autorizace pro l , a.s.

Informace o bIižších podmínkách a formě spolupráce s I , a.s' jsou dostupné na
Webo\^ých stránkách I prostřednictvím kter}ich také můžete Vstoupit do



informačního systému : ',' a.s' a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné
budoucí spo|upráce mezi obcí a ., a's.

V přÍpadě jakýchkoIiV nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poslq^neme daIšÍ
informace a jsme připraveni 5e s Vámi za úče|em představení našeho projektu i osobně setkat.

V této souvis|osti nám dovo|te, abychom Vás Ve smys|u zákona č' 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpIsů, požádaIi o poskytnutí informace

í. zda je vaše obec na zák|adě Jakéhoko|i sm|uvního ul €dnáníči ve vazbě na
současně nastavené smIuvnívztahy a závazky Pov|nna infořmovet stávající
autoÍlzovanou obaIovou spo|ečnost EKo-KoM, a.s., čiJlný subJekt (a který),
pokud bY hodlala

a. dekla rovat Zájem o sPolupráci sl ,a's.při zajištování sdruženého
pInění povinností zpětného odběru a Využití odpadů z obalů;

b. přistoupit kjednání o spo|upráci s a.s. při zajišťování sdÍUženého
pInění povinno5tí zpětného odběru a využití odpadů z oba|ů;

c. uzavřít smlouvu o sm|ouvě budoucí čijiný typ sm|ouvy nebo Vydat powrzenÍ
o spoIUpráci a zajištění zřízení sběrných mÍst Ve Vaší obcl;

2. zda €x|stuje Jakéko|| smIuvní ujednání čiJiný závazek obGe nebo lakáko|i
oko|nost na stÍaně obce, kteřé by představova|y Překážku nebo oko|nost

Jakko||v bránÍcÍ či kompIlkující

a. deklarování zájmu o spo|upráci s , a.s. při zajišťování sdruženého
pInění povinnostÍ 2pětného odběru a Využití odPadů z obalů;

b. jednání o sPolupráci s , a.s. při zajišťovánÍ sdruženého p|něnÍ
povinností zpětného odběru a VyUžití odpadŮ z obalúj

c. UzavřenÍ sm|ouvy o sm|oUVě budou čjjiný typ smlouvy nebo Wdání potvrzení
o spoIupráci a zajištění zřÍzení sběrných míst Ve Vaší obci;

a poKuo ano,

co z tohoto uj€dnánÍ č| závazku obce čl oko|nost| vyp|ývá (včetně pos|rytnutÍ

Jeho dos|ovné c|tace. Ťesp. poPisu přÍsIušné oko|nosti' a dá|e PoskytnutÍ odkazu
na konkřétní přávnÍ skut€čnost|, ze |cerých tuto oko|nost dovozujete).

za Iaskavé poskytnutí informací v písemné formě Vám předem děkujeme a Žádáme vás
o Jej|ch zas|ání do konce července 20í7. Tento termín je pro nás dť]ležiý Vzh|edem k \^ýše
uvedenému správnímu řÍzení vedenému ná |Vinisterstvu žlvotního prostředÍ.

V Úctě,


