
Dobrý den,  

  

potvrzujeme přijetí objednávek. Od dnešního dne můžete odpady na kompostárně předávat. 

  

S pozdravem / Best regards, 

Ing. Petr Bechný 
manažer klíčových zákazníků 
Recyklace a využití odpadů Česká republika 

Divize SEVER 
Slovenská 2084/102, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory 
Tel: +420 596 945 830 - Mob: +420 602 568 400 
Zákaznická linka: 800 102 000 -www.suez.cz 

 
 
SUEZ CZ a.s. - Španělská 1073/10 
120 00 Praha 2 - Česká republika 

Please, think of the environment before printing this email. 
Není-li v tomto e-mailu (včetně jeho obsahu a připojených příloh) - dále jen „e-mail“ - výslovně uvedeno jinak, 
není návrhem na uzavření smlouvy, přijetím nabídky ani jiným právním jednáním vyvolávajícím jakékoliv právní 
následky tj. odesílatel nemá vůli být vázán obsahem emailu, pakliže by ze strany adresáta došlo k jeho jednostrannému 
jednoduchému a nepodmíněnému přijetí.  
Adresát e-mailu bere na vědomí, že z e-mailu nelze vyvozovat povinnost odesílatele SUEZ CZ a.s. uzavřít smlouvu, a že 
nemůže založit důvodné očekávání adresáta e-mailu v uzavření smlouvy, není-li v tomto emailu výslovně uvedeno jinak. 

  

From: Adámková Soňa <sona.adamkova@mufrenstat.cz>  

Sent: Monday, May 17, 2021 10:11 AM 

To: Bechny, Petr <petr.bechny@suez.com>; Bystrican, Jiri <jiri.bystrican@suez.com> 

Cc: Žižková Tereza <tereza.zizkova@mufrenstat.cz> 

Subject: Objednávka svoz BIO odpadu_Frenštátp/R na kompostárnu v Příboře 

  

Dobrý den, 

  

na základě cenové nabídky ze dne 30.3.2021 (viz. níže) zasílám objednávky na předání BIO odpadu na 

kompostárnu v Příboře. 

Objednávka se sníženou sazbou DPH (15 %) za BIO odpad od občanů města + objednávka za BIO odpad 

Technických služeb za údržbu města (21%). 

  

http://www.suez.cz/
mailto:sona.adamkova@mufrenstat.cz
mailto:petr.bechny@suez.com
mailto:jiri.bystrican@suez.com
mailto:tereza.zizkova@mufrenstat.cz


Prosím o potvrzení přijetí těchto objednávek a stanovení termínů od kdy je možné BIO odpad na kompostárnu v 

Příboře začít dovážet. 

  

Děkuji 

S pozdravem 

  

Soňa Adámková 

  

Město Frenštát pod Radhoštěm 

Technické služby 

Střelniční 841 

744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

email: sona.adamkova@mufrenstat.cz 

tel: +420 556 756 732 

www.tsfrenstat.cz 

www.autokemp-frenstat.cz 

 

  

----- Přeposlaná zpráva ----- 

mailto:magda.vodickova@mufrenstat.cz
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----- Přeposlaná zpráva ----- 

 

Odesilatel: Pavel Stachura (pavel.stachura@mufrenstat.cz) 

Datum: 16-04-2021 12:53 

Příjemce: Unruh Jiří (jiri.unruh@mufrenstat.cz), Radka Krištofová Ing. 

(radka.kristofova@mufrenstat.cz) 

Kopie: Lacinová Jana (jana.lacinova@mufrenstat.cz), Žižková Tereza 

(tereza.zizkova@mufrenstat.cz) 

Předmět: Re[2]: Fw[2]: bioodpad 

  

Dobrý den,  

  

Jirko, na základě tvého požadavku připravíme bod do RM s tím, že uvedeme pouze tyto tři firmy 
zajišťující odběr odpadu BRO 200 201. Zakázku na základě tvého požadavku provedeme s využitím 
vyjímky ze směrnice o zadávání zakázek.  

U třetí firmy je možné, že mi nabídku nestihnou poslat. O cenovou nabídku jsem žádal Frýdeckou 
skládku dnes. V případě Frýdecké skládky vidím problém v dojezdové vzdálenosti, která je cca 2x 
delší.  

  

Občané mohou vozit BRO k nám na sběrné místo a zdarma. Nejsem si jistý, že rozumím tvé poslední 
větě. 

  

  

S pozdravem 

  

  

Pavel Stachura 
vedoucí technických služeb 

mailto:pavel.stachura@mufrenstat.cz
mailto:jiri.unruh@mufrenstat.cz
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Město Frenštát pod Radhoštěm 
Technické služby 
Střelniční 841 
Frenštát pod Radhoštěm 
74401 
email:pavel.stachura@mufrenstat.cz 
mob: +420 602 746 109 
www.tsfrenstat.cz 
www.autokempfrenstat.cz 

  

  

  

----- Původní zpráva ----- 

 

Odesilatel: Unruh Jiří (jiri.unruh@mufrenstat.cz) 

Datum: 15-04-2021 11:54 

Příjemce: Pavel Stachura (pavel.stachura@mufrenstat.cz), Radka Krištofová Ing. 

(radka.kristofova@mufrenstat.cz) 

Kopie: Lacinová Jana (jana.lacinova@mufrenstat.cz), Žižková Tereza (tereza.zizkova@mufrenstat.cz) 

Předmět: Re: Fw[2]: bioodpad 

  

Hezký den, 

s přípravou bodu  ohledně objednávky na Suez týkajícího se BRO  a materiálu do RM 28.4.2021 Vám 
pomůže (ve smyslu ustanovení Směrnice o zadávání VZMR) paní Lacinová. Má na to nějaké vzory. Tak 

se domluvte a připravte ve vzájemné spolupráci relevantní materiál společně. Prosím v materiálu do 
RM o hrubé vyčíslení  úspor při využití nabídky kompostárny v Příboře. 

  

Zjistěte ještě cenu za uložení na kompostárně Skládky FM plus odhadněte náklady na dopravu do FM. 

To proto, aby bylo možné srovnat výdaje na dovoz  a uložení BRO na ASOMPO, do Příbora a na 
kompostárnu  sládky  FM. 

  

Dále je tam u Příbora ten aspekt týkající se občanů Frenštátu na možnost vozit bioodpad do Příbora a 
brát (kupovat) od nich kompost. 
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Díky 

JU 

  

  

----- Původní zpráva ----- 

 

Odesilatel: Pavel Stachura (pavel.stachura@mufrenstat.cz) 

Datum: 15-04-2021 08:43 

Příjemce: Unruh Jiří (jiri.unruh@mufrenstat.cz) 

Předmět: Fw[2]: bioodpad 

  

Zdravím Jirko,  

  

zasílám nabídku fa. Suez.  

Firmě zajiš´tující svoz textilu jsme volali a máme svoz přislíben. 

  

  

Pavel Stachura 
vedoucí technických služeb 

  

Město Frenštát pod Radhoštěm 
Technické služby 
Střelniční 841 
Frenštát pod Radhoštěm 
74401 
email:pavel.stachura@mufrenstat.cz 
mob: +420 602 746 109 
www.tsfrenstat.cz 
www.autokempfrenstat.cz 
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----- Přeposlaná zpráva ----- 

 

Odesilatel: Bechny, Petr (petr.bechny@suez.com) 

Datum: 30-03-2021 13:14 

Příjemce: Pavel Stachura (pavel.stachura@mufrenstat.cz) (pavel.stachura@mufrenstat.cz) 

Kopie: Bystrican, Jiri (jiri.bystrican@suez.com) 

Předmět: FW: bioodpad 

  

Dobrý den, pane Stachura, 

  

zasílám cenovou nabídku na zpracování bioodpadu na naší kompostárně v Příboře. 

  

Zeleň – tráva z městských pozemků     450,- Kč/t 

  

Větve – prořezy  700,- Kč/t 

  

Bioodpad zeleň a větve musí být dodán zvlášť (nesmí být smíchané). Větve ještě drtíme před dalším 
zpracováním. 

  

V případě vašeho zájmu prosím o zaslání objednávky na rok 2021 

  

  

  

  

S pozdravem / Best regards, 

Ing. Petr Bechný 
manažer klíčových zákazníků 
Recyklace a využití odpadů Česká republika 
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Divize SEVER 
Slovenská 2084/102, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory 
Tel: +420 596 945 830 - Mob: +420 602 568 400 
Zákaznická linka: 800 102 000 -www.suez.cz 

 
 
SUEZ CZ a.s. - Španělská 1073/10 
120 00 Praha 2 - Česká republika 

Please, think of the environment before printing this email. 

Není-li v tomto e-mailu (včetně jeho obsahu a připojených příloh) - dále jen „e-mail“ - výslovně uvedeno jinak, 
není návrhem na uzavření smlouvy, přijetím nabídky ani jiným právním jednáním vyvolávajícím jakékoliv právní 
následky tj. odesílatel nemá vůli být vázán obsahem emailu, pakliže by ze strany adresáta došlo k jeho jednostrannému 
jednoduchému a nepodmíněnému přijetí.  
Adresát e-mailu bere na vědomí, že z e-mailu nelze vyvozovat povinnost odesílatele SUEZ CZ a.s. uzavřít smlouvu, a že 
nemůže založit důvodné očekávání adresáta e-mailu v uzavření smlouvy, není-li v tomto emailu výslovně uvedeno jinak. 

  

From: Pavel Stachura <pavel.stachura@mufrenstat.cz> 

Sent: Thursday, March 25, 2021 1:30 PM 
To: Bystrican, Jiri <jiri.bystrican@suez.com> 
Subject: bioodpad 

  

Dobrý den,  

  

po schůzce, která proběhla v areálu Vaší firmy v Příboře, bych Vás rád požádal o zaslání cenové 
kalkulace za jednu tunu BIOodpadu. V našem případě se jedná především o trávu z městských 
pozemků, kterou my jako Technické služby vyprodukujeme.  

Dále se může jednat o větve a tady bych vás také požádal o cenovou kalkulaci za jednu tunu. 

Celkový objem uloženého BRO za rok 2020 byl cca 500 tun.  

  

Děkuji za cenovou nabídku a budu se těšit na další spolupráci. 

  

S pozdravem  

  

Pavel Stachura 
vedoucí technických služeb 

  

http://www.suez.cz/
mailto:pavel.stachura@mufrenstat.cz
mailto:jiri.bystrican@suez.com


Město Frenštát pod Radhoštěm 
Technické služby 
Střelniční 841 
Frenštát pod Radhoštěm 
74401 
email:pavel.stachura@mufrenstat.cz 
mob: +420 602 746 109 
www.tsfrenstat.cz 
www.autokempfrenstat.cz 

  

  

Before printing a copy of this email, please consider the environment. This email and any attachments 
are confidential and intended for the named recipient or entity to which it is addressed only. If you are 
not the intended recipient, you are hereby notified that any review, re-transmission, or conversion to 
hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. 
Whilst all efforts are made to safeguard their content, emails are not secure and SUEZ cannot 
guarantee that attachments are virus free or compatible with your systems and does not accept 
liability in respect of viruses or computer problems experienced. SUEZ reserves the right to monitor all 
email communications through its internal and external networks 
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