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Poskytnutí informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím 
 
     Dne 07.07.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
     K dotazovanému poskytujeme následující: 
 

1.  Zda je město Lázně Bělohrad na základě jakéhokoli smluvního ujednání či vazbě na 
současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinno informovat stávající autorizovanou 
obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt, pokud by hodlala  
a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci 

a zajištění zřízení sběrných míst v našem městě. 
 
Město Lázně Bělohrad uzavřelo dne 12.05.2014 se společností EKO-KOM, a.s. smlouvu 
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Z obsahu smlouvy vyplývá, že 
město není smluvně vázáno poskytovat informace společnosti EKO-KOM, a.s. o jeho 
shora popsaných zájmech a tato povinnost není dána ani jinému subjektu. 
 

2. Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek města Lázně Bělohrad nebo jakákoli 
okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či 
komplikující 
a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
c. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o 

spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v našem městě. 
 

Ve smlouvě uzavřené se společností EKO-KOM, a.s. není uvedeno jakékoli smluvní 
ujednání či závazek města bránící či komplikující naplnění možností úkonů činností 
zmíněných ve druhém dotazu.  
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vedoucí odboru vnitřních věcí 
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