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V Troubsku 18.07.2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - REMA AOS, a.s. (dále jen „žádost“)

Vážení,
odpovídáme na Vaši žádost ze dne 28. 6. 2017, která nám byla doručena 5. 7. 2017:

- Obec Troubsko (dále jen „obec“) spolupracuje při zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4 (dále jen „společnost“). Spolupráce 
je dlouhodobá a pro obec vyhovující. Pro velikost naší obce je spolupráce s jednou 
autorizovanou obalovou společností dostatečná.

- Spolupráce se společností probíhá na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů (dále jen „smlouva“) a Smlouvy o výpůjčce, kterou jsou obci bezplatně 
zapůjčeny k užívání sběrné nádoby na odpad. Obě smlouvy jsou uzavřeny na dobu 
neurčitou. 

- Z uzavřené smlouvy vyplývají pro obec mimo jiné následující povinnosti:
a) Z důvodu duplicitního vykazování odpadu se obec zavázala, že žádný svůj odpad ani 

jeho část, který bude vykazovat společnosti, nebude vykazovat duplicitně tj. třetím 
osobám, pro účely související s plněním povinností podle zákona o odpadech;

b) Obec je povinna při předání odpadu k úpravě či jinému nakládání třetí osobě 
prokazatelně tuto osobu informovat o skutečnosti, že se společností uzavřela smlouvu a 
že předávaný odpad vykazuje společnosti s podporou společnosti;

c) V případě, že obec bude hodlat zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich 
využití i pro třetí osobu v souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech, 
anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití 
vykazovat pro účely splnění povinnosti podle zákona o obalech, je o tom povinna 
předem písemně informovat společnost a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně 
uvedení odpadů, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou je jedná.

Při porušení povinností uvedených v bodech b) a c) je obec povinna uhradit společnosti smluvní 
pokutu ve výši uvedené ve smlouvě.

S pozdravem                                                                                
                                                                                                         Irena Kynclová                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            Starostka obce Troubsko
Otisk razítka
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