Obec Nevratice
Nevratice 93, 508 01 Hořice
IČ: 00578452
REMA AOS, a.s.
Antala Staška 510/38
Praha 4
140 00
DS: e22fbpq
V Nevraticích, 27.7.17
Naše č. jednací: OUN-289/2017 ze dne 5.7.2017

Vyřizuje:

Šikýřová

tel.kontakt:

727 968 377

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Vážení,

dne 5.7.2017 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb. Na základě pověrní paní starostky Vám uvádím požadované informace týkající
informací ke službám zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů
z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.
V současné době není naší prioritou zabývat se obalovým hospodářstvím v ČR, a zda bude
výhodné, pokud vstoupí na trh další společnost zabývající se poskytováním služeb zpětného odběru
odpadů a třídění odpadů není vzhledem k našim znalostem tohoto tématu možné hodnotit.
Nyní máme dobře nastavené služby vedoucí k likvidaci komunálního i tříděného odpadu a
s tím související spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Vzhledem k výše uvedenému není nyní
v našem zájmu tuto smluvní spolupráci měnit.
Obec není na základě smluvního vztahu se společností EKO-KOM a.s. povinna informovat
tuto společnost v případě zájmu a následného jednání o spolupráci s jinou společností zajišťující
sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití obalů.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi obcí a
společností EKO-KOM, a.s. nepřestavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou
autorizovanou obalovou společností. Obsah smlouvy uzavřené s obcí spolupráci s jinou
autorizovanou obalovou společností připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu této
spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek. Tím by došlo k uzpůsobení
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dosavadního modelu vzájemné spolupráce.
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