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Věc: Vyřízení žádosti o zaslání informace

K Vaší žádosti o poskytnutí informace, kterou město Svoboda nad Úpou obdrželo dne
4.7.2017 sdělujeme následující:
Žádost obsahuje dvě otázky týkající se eventuálního budoucího zájmu obce o spolupráci
s REMA AOS, a.s. a dále dvě otázky, které lze posoudit jako žádost o informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Co se týká prvních dvou otázek, tak:
1) Obec by uvítala vstup další autorizované společnosti na trh v České republice, která by přinesla
alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění
odpadů
2) Pokud se jedná o ochotu uzavřít s REMA AOS, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ
smlouvy či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci, nelze v současné době na tuto
otázku dát odpověď, neboť obec nemá k dispozici všechny relevantní informace a nejsou známy
podrobné podmínky a forma spolupráce (jak sami na svém webu uvádíte, tak na finalizaci
nastavení celého systému se v současné době pracuje).

Ve věci poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že:
1) Obec na základě smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky
a) není povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s.,
pokud by hodlala deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování
sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) je povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., pokud
by hodlala přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) je povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., pokud
by hodlala uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o
spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v obci.
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2) Smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce,
které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a) deklarovaní zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů neexistuje;
b) jednání o spolupráci spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů existuje;
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o
spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v obci existuje,

Výše uvedené vyplývá z citace příslušné pasáže smlouvy: “V případě, že bude obec 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 odpadů z obalů nebo jejich využití vykazovat pro účely plnění povinností podle zákona o
obalech, je o tomto 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 se jedná.“
Co se týká Vašeho dalšího požadavku na sdělení právního názoru obce, co z výše uvedeného
vyplývá a uvedení odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých dovozujeme svůj právní
názor, tak uvádíme, že povinný subjekt není povinen v režimu předmětného zákona
„vysvětlovat“ či „odůvodňovat“, proč určitý názor zaujal ani vyjadřovat se k určité problematice.
S pozdravem
za MěÚ ve Svobodě nad Úpou
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
tel.
499 871 197
mobil: 731 479 260
email: iva.balcarova@musvoboda.cz
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