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V Praze, dne 28,6,20]7

Vážená panístarostko,
Vážený pane slarosto,

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ lNFORMACE
obrácime se na VáS V 50uV 5lo5t! s řízením V€denýrn N4in sierstv€.ll ž Voiního prostředL
Ve kterém naše společnost L]5i]Uje o udělení aUtorizace k za.]išťování sdrUženéhop nění
povinnostížpětnéhoodběru a \,fUžitíodpadůz oba ů Ve smyslU Zákona č.4771200] Sb,,
o oba ech a o změně něktených da šíchzákonů (zákor o oba ech), Ve Zněnipozdějších
pi'edp13ů. Ioto pLněníje V 50učasnósti Zď:i^úlň. b,]lM, á!l^rizováno! obé|ovoU spol€čnosJí
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připravena Vám nabjcnoUt nové po]etí oba|oVé prob]ematiky,

io prostřednictvím
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rernaijv} k soUčasnému5y5témU sdrLrž€ného plnění;
prostř€dků;
firax nrálni efektVity př \,yUžíVáníljnančních

a

-

transp;rentního ájednodUchého ZpŮsobu flnancování(jak nd VstUpU Lrpovinný.h
osob, tak na VýstLpj] U obci svozových spo ečností,úpravcůa zpracovate ů odpadů)j
reá]ně nastavené Výš€ příspěVků povinných osob odpovída]icítržnímuuivo]i;
napInění požaddvku zákoné o oba ech, ktený\,yžadUje poskytn!tís !žby žpělného
odběrLr oba]ů obcím a]ej.h občanůínbez nároku na úp atu za iento sběria
podpory dalšího ú5pěšného růsiu úrovně zpětného odběr! oba|ů,

iFv

soltasnosti pracu]e na clop nění projektu za]išťovánísdrUž€ného plnéní
povin ností z pěrného odběrLr a VyUžitíodp.důz oba ů tak, aby provoz systému sdrLŽ€ného
plněnímoh]a zahájt bezprosiředně po uděl€ní přís]LjšnéaUtor]zace, Udě éníiéloáutorizace]e
Však d]e požadavku Nr]in sťerstvá ž Votního prosďedí podnríněno doložením smlUV n€bo sínluV
o §m]oUVá.h bLrdoUcích o za]štěníVeře]ně dostupné §běrné sítě pro 5bě.iříděných odpadů
V

obcích, čijakéko iV]iného potvrzenío možnoStizai štěníV€ře]ně dostupné 5běrné sítě

Z UVedeného důVod!rbychom 5eVás chtěl zdvoř le clotázát, zda byVéše obec

1,

uvítalavstup dálšíautorizováné obalové společnosti na trh v ČeskérePubli(e,
která by přinésla alternativu \.ýběřu Při poskytování a finan.ování §lUžby
zpětnóho odběru odpadů z obalú a třídění odpadů;

2.

měla záj€m

smlouvlJ

o

za tím účelembyla ochotna uzávřít
o spoluprácismlouVě budoucíčijiný typ smlouvy nebo potvržení o možné
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inforínačniho systému

Věřit si admin §trativnia cenoVé podmínky připadné

bUdoUci 5pol!prjce nrezi obcí
V případě ]akýcl, ko]V neia5nosrí, n€bo

níormac€ ájsm€

podrobnějšího ZájmL] Vám rádi posbtnemé další

připravenisesVám!za účel€m př€dsravení našeho projektu iosobně setkdt,

osli nám dovo te, abychoín Vás V€ smysl! zákona č, 106/1999 5b,, o svobodném
lnfofinacínr, Ve Zněnípozdějších předp §ů, požáda i o poskytn!tí nformace

V této soUV s

přísttlp!

1,

k

jeVašeobec na základě jakéhokoli smtuvního UjednáníčiVevazbě na
současně nastavené smluvníVztahy a závazky povinna informovat stávající
autořižovanou obalovou spot*nost ltsDčijiný
5ubj€kt (a který},
pokud by hodlala
zda

a, deklarovat

b.

..
2.

zájem o Spo

Uplác-|l|-a

plněni povinnos!í zpěťného odběru

při Zaj šťoVáni sdruženého

lyuž ttodpadů z oba ú;
přistoUptk]ednáníospol!prác
přiZajšťoVánísdruženého
plnění povinnosťí zpěiného odběru a VyLlž tíodpadů ž oba Ů;
užavříism ouvu o smlouVě bLrdoL]cíčjnýtyp smlouvy nebo lydat potvrzení
o spo|Uprácid zajjštění zřízení sběrných míst Ve Vašíobci;
a

zda existuje jakékoli §mluvní ujednání -a,s
či jiný závaz€k ob(e nebo jakákoli
okolnost na straně óbce, ktéřé by představovaly přékážku nebo okolňost
jákkoliV bránící či komplikující

a,

dek arovánízájmu o spoltprác

c,

UZaVřenísm oLrVyo smjouVě bUdoU č]jjnýryp §mloUVy nebó rydánípotvrzení
o spo]Upráci a Zaj šrěnízříZení sběíných míst Ve Vaší ob.i;
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.l-,r,

přizaj]šťovánísdr!ženého

j,*?}:::J,#}"*i*#*Hlů;iť:i,".",::ť,:';;,",".",

á pok!.]dno,
co z tohoto uj€dnání či závazku obce či okolnosti vyplýVá {Včetně poskytnutí
jeho doslovné €itace, resp. popi§u příslušnéokolnosti, a dále poskytnutí odkazu
na konkrétnípráVn í skut€čn osti, z€ kterých tuto okolnost dovozujete),
Za ]askavé pos§,tnLld

nfornracíVpisemnéíorměVámpředemdékuj€meažádáméVás

jéjich záslání do konce červ€nce 2017, Tento termín je pro nás důležibi VZh edem
lvedenému spráVnínrU řízeniV€denému na N/] n]sterstvu život.ího prostř€dí,
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Výše

Obecní úřad Hrubčice, Hrubčice t0,7982t
obec,
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bcice@Volny,cz, lD| 4icbkl8,Iel: 582 368 517

Věc odpověď

Na Váš dotaz, zda by naše obec
1, Uvíta'a vstup dalšíautorizované obalové

společnosti na tíh v Českérepublice,

kteřá by přinesla alternativu Výběru při poskytovánia financováni služby
zpětnóho odběru odpadů z obalů a třídění odpadůi
a pokud ano, Zda by

spolupráci-a,s,

2, měla zájem o
a za tím účelembyla ochotna uzavřít
smlouvu o smlouvé trudoucí či jiný typ smlóuvy nébo potvrzení o možné
spolupráci a zajišténí veřejně do§tupné sbérnésítě ve vaši obci, a to s účinností

od nabytí právní moci rozhodnutío udělen í autorizac
odpověd ]e NE.

Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb,, o svobodném přísiupu k ]nformacím Vánr odpovídáín
na tyio dalšídolazy:
1. zda je naše obec na základé jakéhokoli smtuvního Ujednání či Ve vazbě na
souča§ně na§favené smlUvni v7tahy a 7áýazkv povinna informovat stavaiici
a!]Iorlzovánou oDalovou spoecnosr--s.,
Er 1rny suopxt 1a r<tery1,
Dokud bv hodlálá
ur,,,- G
o ,, r, l /a],s,ova. so,Jzerero

plněni povinností zpěinéh o odběíu a využ]tíodpadůz obalů]
při zajišťová ní sdrr,rženého
b přisloupit k jednánio §po upíác]a-la.s,
plněni povinnosii žpěiného odběí! a \ryUž]iíodpadůz obalů]
c, uzavříi smlouvu o smlouvě budoucíč jinýtyp sm]ouvy nebo Vydai polv2ení
o spo]upráci a zajišiěniziizení sběmých misi Ve Vašíobci;
odpověd'ie _
É.

^,/
zda existuje jakékolismluvní
ujednání čijiný závaz€kobce nebo jakákoli
okolnost na stíaně obce, kteřé by představovaly překážku nebo okolnost
jakkoliv bránící ói komplikující
piiza]išťovánísdruženého
a deklarován i žájmu o spolupráci*,s,
o1e,l DovinrosŤlZoét'lélooobét- a,vJll odpaoúzooa]J,
o reora-, o soo ,p-acr íD,š,
oí zéJ srovarl soluzerero p nFnl

2.

povinnostj zpěiného odběru a využ]iíodpadůz,oba]ůj
c, Uzavřeni smlouvy o snrlouvě budou č]jiný iyp smloury nebo Vydání pofurzení
o spo]Uprácia zaiištěnízřízenisběmých míst Ve VašIobci:

odpověd,je NE,

s pozdíavern

ateček
starosiá obce
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