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Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

ŽÁOOSI O POSKYTNUTÍ lNFORMACE
obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životníhoprostředí,
ve kterém naše společnost usiluje o uděleníautorizace k zajišťovánísdruženéhoplnění
povinností zpětného odběru a využitíodpadůz obalů ve smyslu zákona č.477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých dalších zákonri (zákon o obalech), ve zněnípozdělších
předpisů. Toto plněníje v současnosti zajišťováno jedinou autorizovanou obalovou společností
v Českérepublice, kterou je společnost EKO-KOt\4, a.s. (lČO: 25134701, se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 2,1).
Cílem našíspolečnostiREMA AOS, a.s. (lČO: 0467515"], se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška
51 0/38, PSČ: 140 00)je poskytnout obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování
zpětného odběru oba|ů, tříděníodpadůz obalů a rozvoji sběrné sítě pro tříděníodpadů
z obalů.

Společnost REMA AOS, a.s, je připravena Vám nabídnout nové pojetí obalové problematiky,
a to prostřednictvím

.
,
.
.
.
.

alternativy k současnémusystému sdruženého plnění;
maximálníefektivity při využívánífinančníchprostředků;

transparentního a jednoduchého zpiisobu financování (ak na vstupu u povinných
osob, tak na výstupu u obcí, svozových společností,úpravcri a zpracovatelů odpadů);
reálně nastavené výše příspěvkůpovinných osob odpovídajícítržnímuvývoji;
naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného
odběru obalů obcím a jejich občanůmbez nároku na úplatu za tento sběr; a
podpory dalšíhoúspěšnéhorůstu úrovně zpětného odběru obalů.

REMA AOS, a,s, v současnosti pracuje na doplnění projektu zajišťovánísdruženéhoplnění
povinností zpětného odběru a využitíodpadů z obalů tak, aby provoz systérnu sdruženého
plnění mohla zahájit bezprostředně po udělení příslušnéautorizace. Udělenítéto autorizace je
však dle požadavku Ministerstva životníhoprostředí podmínéno doloženímsmluv nebo smluv
o smlouvách budoucích o zajištěníveřejně dostupné sběrné sítě pro sběrtříděných odpadů
v obcich, či jakékoliv jiného potvrzen í o možnosti zajištění veřejn ě dostu pné sběrné sítě
v obcich,
Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec

1,

uvítala vstup dalšíautorizované obalové společnosti na trh v Českérepublice,
která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby
zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů;

a pokud ano, zda by

2.

měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelembyla ochotna uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné
spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vašíobci, a to s účinností
od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro REMA AOS, a.s.

Informace o bližšíchpodmínkách a formě spolupráce s REMAAOS, a.s. jsou dostupné na
webovlich stránkách h!!p://www,remaaos.cz, prostřednictvím kterých také můžetevstoupit do
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informačníhosystému REMA AOS, a.s. a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné

budoucíspolupráce mezi obcía REMA AOS,

a.s.

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další
informace a jsme připraveni se s Vámi za účelempředstavení 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

současně nastavené smluvnívztahy a závazky povinna informovat stávající
autorizovanou obalovou spoIečnost EKO-KOM, a.s., čijiný subjekt (a který),
pokud by hodlala

a.
b.

c.

2,

deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťovánísdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťovánísdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí čijiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízenísběrných míst ve Vašíobci;

zda existuje jakékoli smluvní ujednání čijiný závazek obce nebo jakáko!i
okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost
jakkoliv bránící či kompIikující

a.

deklarovánízájmu o spo|upráci s REMA AOS, a.s. při zajišťovánísdruženého
plnění povinnostízpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťovánísdruženéhoplnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavření smlouvy o smlouvě budou čijiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vašíobci;
a pokud ano,

co z tohoto ujednání čizávazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí
jeho doslovné citace, resp. popisu příslušnéoko|nosti, a dáIe poskytnutíodkazu
na konkrétníprávnískutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).
Za laskavé poskytnutí informací v písemnéformě Vám předem děkujeme a žádáme Vás
o jejich zaslání do konce července 20í7. Tento termín je pro nás důležitývzhledem k výše
uvedeném u správním u řízen í vedeném u na M in isterstvu životn ího prostřed í.

V úctě,

lng. David Beneš

lng, DavirJ Vandrclec

předseda představenstva REMA AOS, a.s.
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OBEC HNĚVOŠICE

Opavská I70, 7 47 35 Hněvošice

REMA AOS,

a.s.

Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

Naše značka:

vaše zračka:

Vlizuje:

Hněvošice

Grancerová/S 53762669

2.8.2017

:

poskytnutí informace

K Vašemu

dotazu ohledně poskýnutí informací Vám sdělujeme:

1.

Naše obec není povinná informovat stávajícíautorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s.,
či jiný subjekt anemátakovéto žádnésmluvní ujednaní.

2.

Obec Hněvošice nemá žádný závazek ani jakékoli smluvní ujednání, které by představovalo
překažku jednajícís Vašífirmou.

cB§c HNĚVoŠlcE
Opavská 170
747 3§ Hněvošice

lČ;00300071 O

Josef kremser
obecní uřad Hněvošice

BaŇovní spojení:

tČo:

hnevosice@voln)r,cz

Č.S. a.s. Opava

00300071

+420 776 646 303
553 762 669

1842406319/0800

E-mail : hnevosice@hnevosice,cz

Mobil :

Tel.:

