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OBECNÍ ÚŘeO BRLOH
Brloh 69, 53501 Přelouč

Spis. zn.: S-17112017
Č,1: OUa ft6l2017
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel: 608439486
E-mail: brlohou@volny.cz

Datum: 24.7.2017

REMA AOS, a.s.
Antala Staška 5í0/38
140 00 Praha 4

Věc: lnformace dIe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Yážené vedení společnosti REMA AOS, a.s.,

na základě Vaší žádosti ze dne 28.6.2017, kterou jsme obdrželi dne 4.7.2017, Vám
sdělujeme

stanovisko obce k vašemu dotazu:

ad. 1) Obec Brloh se doposud nezabývala hledáním alternativy k současnému systému
sdruženého plnění, které je zajišťováno společnostíAOS EKO-KOM, a.s,, neboť je
se současným stavem spokojena,

ad,2) Obec Brloh by v současnosti neměla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s,

a požadované informace dle zák,č,106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

ad. 1a) Obec Brloh není povinna informovat současnou AOS.

ad. 1b) Obec Brloh není povinna informovat současnou AOS.

ad. 1c) Obec Brloh by měla vpřed uzavřením smlouvy s jinou AOS informovat stávající
AOS a uzavřít s ní dodatek smlouvy, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu.

ad. 2) Smlouva o zajištění zpětného odběru avyužití odpadů z obalů, uzavřená mezi Obcí
Brloh a AOS EKO-KOM, á.s,, nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce
mezi obcí a jinou AOS.

S úctou

Obdrží:
REMA AOS, a,s., IDDS: e22fbpq

,l_ů.7911

r/K;rs

Brloh 69; Přelouč 535 0l
IČ:00273384
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sídlo: Brloh 69, 53501 Přelouč, lČ: 00273384, č,ú:11324561IO1OO
www.brloh,net., e-mail: brlohou@volnv.cz, tel.: 775907598
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Vážerrá p;,lní ri*rostl<c,
v;iŽrlný pi,} r]c §iit lů5t.1,

žÁi_:l"::,; j i-} i:,,,1l,}!]a,rl íNi_1i l ií!i":{}illi,,j.^.{;*:

clbr;ci*re r* n,l V,ill; l"l 5111.1r7ilIp5|i s říz*nirrr rreden,it"ri |,,,iirrisi1.*rstvel"n životllíiii:l pIr:s;i,řer!í,

r,,* kie r*t"i-t n;,lš,* :;i:i;l*čilů§t lj§iluj* cr L:cjě]ení atli,::riz.at:* k :l;l!i.i,iťr;'"'áni srli"uř*rréirr"r Plnění
pcv!nn+sii zpčrnóho otji;ěrL; ;: tlyt.ii.it;,l r:rJpaců ,,: r:balťr v* :;myslL.t zákona (, t+7-? /}'j(.:1 \lt.,

c; i::ba[*i:,h * r_; zl,něně rrč:kl*rých ca!šíc,h ;liikcrrri i;:;ikcrr n <rlla}ech), v* zněrii Pt-lzCiČjíít,l':

v č*skú repL.lillir:*, klerl:u je si;itl*ťt,rcr:;', [:](ů KOl'",'i, a.;. (lCů: }.11j,ti*li, se:Sirjlen: Íj,'raita,j-,

ltt ř;,rnkr;ic! 1t)35l"17, P5Č 14{] 21)"

Li!*rri na,(i ipclečn*sli Ríli,"4AAO|i, i}.5, (lCí}: *4{:75j51. se s;ícjleirr Preh*;i - l(íť, Ár}!-i;lá:;1,,rikiir

5,1|)/ J?,,l>ič.., 14* Oii) ;c p65liy;ltttt.;i. lbLírr: all*rt*{!vní t-tložt":*l,i. ,:;palu7.;rár-t r::ii ztl)\!;ť.avár'li

z;_li:tnéirr: r;iil.rěru r;k,:;,rIr]r, iř{rJěrií r:riitr;,eriů z r:lbalů ,,t r*;vr:,!i sirěrrié silě pro l:.řlt.iéní r,'ilP;*rjŮ

z obatr].

51;r:i*čnc:;t |ii:l",1ti Ái}5, c.r. j* pi'i5rt,,:v*lt;] Viái-tl rl*;líijnc:t.;t. rravÉ pnj*ií cbillc'.lÓ lrr.,bl*r:retiiY,
. ,, ".. .,-ii,, ;..,i ,, ,,, -a

il i.j l,! i,]:): ! uL;1.1t,ii lll I

] aiternatiuy i< :;or.ičasnólfi u 5y5lófi Ll scjrt:ietrélro ;llriěrlí;
. rriaxintáltT i eíektivity při,.iyi,ržíváni J'irrantnícii pros;,ř*;dkť:;

. irall§parenrníha a ieinocuchehc rp*so'+t,; fin,:nc*várrí (jak na vsil.JpU tl 1lu,linr',ýt.l',

ascLr, lak n;,1 rrý5t*pLr tl 0bcí, srlóz*vých spc!+čncrstí, Llrprr".rvci);:r zprarcvaielŮ ';r:i-r*rJi,r);
- ri,:álnó n.lsl;lve tró výšc pří:;pě,,,kťl pcrvinrrých cisi:L,. ocpr;vk-!ajítí 'irŽllimLr r,''.4vciji;

, rraplnt_liríp*ž;:ci;:vkr,; rák,,ln;l * cL;;:i*;!:, kt.*1íi,,,ryžadl|* íi0:;kyi|t,jl"Í .tli,;Žby;P*ttlllhi;

c,rili:iir.; ci:l;lll]; irllr'ln 
"r 

ji:jir:lr i-:L:č;itrůryr !.suz l:árl|<t: *et ťlpl;tr-r Za 1,{11"iťj sbČr; a
- i;cclpr_rry cl;elšítr+ ť;:pi}:-irrť:hr,; i,i]tstr': Lir-r:vné :pé|riéirrr c;rjběrr,r ob;rlrj.

|1ři!ŤA Aó$, a,3, ,; 1il)ul";i5rlo:ili prfiLilje na d+plnórri prt:,jektL.: ;:ellišir;vérí:iciruŽcnóiro Prlnčni
povint,.icls;li zpě|nóho ocji;čru a vj,tL,ižili ildpar:iů; cbalťi t,.lk.;*lry prav{}L:;ysi,Ílinu :;ciru)j*r:ilha

v oi;r:ích, i,: j+kók,l!iv !in(:ť,lts pr:tvrz.ttní c.r trir:;}nr:l r.i z,lzjii;'lérlí vtřtjr:ií dr::;ii.rpnó :;bČrnÓ :iif il

i, oi:<,,i':,|"i,

í uvr.lfitntlht rjůr;oili,; byc|otr-; st V;i:; r-ht,řliizl,,ivi,lřilt cnt;.ázt:sl:-, ltl*'n'i veše ab':t

j.. u;víťxie wxťup da§§'a a*tcriaov;*rr,il u|:*aÉ*v6 sgr*leťnelsťÍ natrhua {*sk'á rupublit*,
yťwrá t*"g přines§n *iťqrn*ťivu v,ýb&r,u pYi p*sk:ytw,rán{ a ťŽnar*r,'awán"a xlasŽ.{"a"§

apěťnóho *úb&ru ť:}úpeú,i} r. ubml,il;l třídňní oa:?padů;

il pokr"]ci 
"tn<"r, 

zca i:y

2. méEa zájaw, * sp*lupn**i * Xtť.&k &*§" n"s" # z& tír?n úťe,l*uzn fuyía *r,ť'a*ťma uzullYÍL

sr*lgu,vul * srn!*uvó br.*#q:}{i*í ťi ji*,,ý typ sm[ouvy nebtl glwtvrxvmi * m*'*.w*

sylalupr&*i;x xajiš{ňnrí w*ř*ju.&, &*stz:pn,á s't:**rn& uít& vt*'aa§t w*srl, ,e t& % Úťiťlť\ffi§tí

<*d nabytí pr&vulí ttl*{,i y*y.Ll*úmuť.{ t* uúól.a*í aut*rtr.ate' pr* ft.r.M&, kffi§, m"s.

lníoriltlliil o irližšícir podririnkllch a !'crnli:;ptlluprár:t s i{!:l,",1ÁAO!i, a.:,, j:;cr-; .1tl:Lt_ipti.i t'r.,

1lž

RÉfu1,4 Ao5, 3.s., i\nióls §taške 51 c/,]8, 1 40 t}0 Prahě 4j iČO 04675 1 5i; rtČ czoaozll l,i; wW\!.Teniáaos.(Z; inío@reniaar:,s.cz; + -i?0 2?5 9B8 0ci
5polečno5t i3psaná V olicho!iním rejstií:(L| Vedenén] l\4ě§t5kým §Oudeni V PriZe, spisová z.ačk§ B.:i;l5,,t



L;uelnuci :pclllrále rneii c.)ijf í a |li:lvlt1l ,r,,i}S, ;r.:;.

V i:ří;:ar:í j.lltýthki:liv ntjasn*sli, ntbc pr:drobnčj_iího zijrnu Vórrr rádi pcskytne rrit d:t!ší
inform;,rr* a jsme piipr;:1,1eni se s',1árniz,.l rjťelem *i*cjstav*ní našehc_l praiektu icsc}:ně seikaa,

V tůio síJLlvi!lcrsti riÉrl di';vultt, ;tL;ychort V';is r;e :;rltv:;lt-i ;ókona č, 'j ů6li Ý99 5iJ,. o :;,lobr:dnúrn
píísiilpu k infc;rrn;lcim, v* zněnip*zcii:jšíci-r př*ripisL-"l, pnžád;lli o pcskylnutí iníc;rrnac*

1, zrl*t je V.tťe *{**t lt* x#kl;xti*,}*kóh*k*§§ grn§uvní'i,t* l,,t.!tlc{rt;ímí či vc} v*ehě y,!,a

*g}{itasně rufis{#xl*fió sffiŤlt"ivxí vnť*hy * x*vaxky p:l*wir:*a inť{}rn,l*va{ st;§viitjíní
auť$g,i.r$v**ť}cu* c}h*fi$vpt".{ sp*íeťr:wsť frK#-W#řl4, a,s., *§ jirn;f suhj*i<ť {;* kťtlrý},
nnlrnlr{ hv hn,rll6|;1

a, deklarovatzáiqm a spcl!up:rí:ci s Rťiv'}AAů§,;l"::. při ;:;tjišlovóní:;<Jru)]tnóhn
plněrií poviriltosií ;,:i:ělrr*lr+ r:rjběrrl fi v5/ilíití r;rjpaclů z i;balťl;

h. ;lřis|;tr.:*ii k jtltJr_:árrí * spalr,rpri:ci s Rfi|',,4Á. Aif §, a.s, pi'i zajišťcváníscri;;že iróho
pll,rění por,,intlí]:iii zilčl"néhr: ocjhórl á využil"í a<.ipildŮ z cl:;*lů;

r. L;z.lvří1, srllr.;i.ivt-; i: §ntl*ur,,ó L:L.idr:*cí či jiný iyp liit_]li:lu\,/V na3i;6 r.l;,-dat pí]1,\,lr2tní

l; lii1;oit.;pi";áci a ;ti;jištér-ti tiiltl.rli sl-.črrrýclr tnili v* t/;rší r:br_i;

ř, x** exisíuj* jnMóknli §nn{ilvní ujedn;iíní {{ "!iný xávaa€§{ sfufrff rreb* j*ttláko§i
gk+§na:sť r;a sťr*n# *b**. kter* fuy př"*cisťevir:vnly 5*ř*ká*§<u n*h§ *k*irl*sť
j"l$i §<*lív bť{tfi ía""í ťi k*lr. piiktal6ci

a. rjeklai'+vánÍ;álrriu i: spr;ilpir,áci : ittiv,lÁ ALa5, .,:,,., při ;,,;ljiši:c;r.,.lnísr"iruženóhi:
pinč*i povinrlnsilí zpčirrtihr..; tltjbčru i; v,vužiií *rip;;dů ;: oi:;llů;

b, je<jrráni <: spr.rlupr.ic.i 5 [i[|VlA ÁOS, ;:.:;, 1:ři ri*jišťr;várrí sdr"ui*rr*irr; plněrií
1..ovinrrosiíz;:ótrrólre; r;dběrrr a vyui!tí c<,:pe ilri z iil,;alůj

t. i,;:avřenisfii|{.'Jt]\.1].l t sntii,iL;rrě i;utjcu i! jir:li tyi; srtlir:lyy nei:tl vyrJůrrí pr;il_1irttli
cr sp;nli,;;:rác,i i: z;;1i§rěnírřiz*rii "",bě;"lyt,,h rrrí:-it v* V*šich;i;

a pirl.;ul] ;*ncr,

e$ z ťs$j$ť§ ujt*tínání či xáv*n$<t"l oh*a* #i akg|*trs{i vyplýv;{ {vťetně p*skytnmtí
jeho doslovnó riťae$" nesp" popísu příslušné okg!n*sti, * d;*!e ptrs{<ytnutí ${§§{a;l§l

na kmnkréťní 6*r*v*í sk*ťečmosti, u* kt*rýař,l ťutq $koln*stť ď*voxujeť*}"

Za iask;lvé ilclrk,vtnuti irtícrn-racív í]ís.lí]ifió 1'orr:ló Vilrn přtde rrr dčkuicn,re a íú!d*g"r,tt V;ls
<* jcjich z**l;*ytí cÍfi kcí:c* ťeRv*ntt žS'}?. Teritr-. iein,iir_r t* prl n,l*l rlii!eiitý v;ni*d*rn k výš*
t-lvtL]eri4rliu splrévnímil řízení vrriltttérllu illt lt'linistť:rl:jlvi_] živůl,ilíi,io pi,crstřttlí.

V úclě.

lttll 1l.,rriil,i ilprrpi
p ítl<i.r tl* ;; ;; řt ri :;tavc n si,va § ř §4 A A{,} S, a. :;.
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Rl,i'/Aia5,a,i.,Anťa!;'L|iii;l'l.t,/JÁ,|4L| 0ůP.ai,č4:(aů7i7i,|'Ji:Dl<-a7ú4|7\1',1; MW,lendaos.(z; inío@remáios,(Z;-;2a22,:1BBB71
;i]olečno:t Za;]!áné y úbchodním rejstřikU v*denajm llěltským 50Udeíl V Praz€, 5pirOVá žnačua a,x259

i t rri, l,};vtt1 V; ndr*v*t:.
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