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INF 4/2017

Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Úřad městyse Podhradí obdržel dne 11. 7. 2017 žádost o informaci od společnosti REMA
AOS, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČO 04875151. Žádost byla
podána v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí informací týkajících se o vstup další autorizované obalové
společnosti na trh v České republice,….
Celkové znění žádosti:
Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec
1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by
přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z
obalů a třídění odpadů; a pokud ano, zda by
2. měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění veřejně
dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení autorizace pro REMA AOS, a.s.
3. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně
nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou
společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
4. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na
straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
Odpověď:
K vaší žádosti ze dne 28.6.2017 – o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám
sdělujeme, že se nebráníme vstupu další autorizované společnosti zabývající se likvidací
tříděného odpadu na trh České republiky a případné uzavření smlouvy s novou společností
na likvidaci tříděných odpadů závisí na podmínkách smlouvy.
V příloze zasíláme smlouvu uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s.
Informace byla zaslána do datové schránky žadatele dne 17. 7. 2017
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