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Účastník řízení - žadatel
PPS advokáti s.r.o.
IČ 27532640
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové

ROZHODNUTÍ
Obec Komárov příslušná k rozhodování podle § 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala dne
28. 1. 2022 společnost PPS advokáti s.r.o., IČ 275 32 640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03
Hradec Králové podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k
informacím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších, ve
spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
takto:
Žádost o poskytnutí informací za jakých cenových podmínek ukládá obec odpad na skládku S-003
Bohuňovice, resp. za jakých cenových podmínek a jakým subjektem (obchodní firma, IČO) je odpad v
obci svážen a likvidován, a to zejména zbytkový komunální odpad a tříděný komunální odpad, se

částečně odmítá a to v částech, které považuje společnost StavRe-Envi s.r.o., IČ 05301921 za
obchodní tajemství.
Odůvodnění:
Písemnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů podala u obce společnost PPS advokáti s.r.o., IČ 275
32 640, se sídlem Velké náměstí 135/19 500 03 Hradec Králové.
Žadatel požaduje poskytnutí informací, za jakých cenových podmínek ukládá obec odpad na skládku
S-003 Bohuňovice, resp. za jakých cenových podmínek a jakým subjektem (obchodní firma, IČO) je
odpad v obci svážen a likvidován, a to zejména zbytkový komunální odpad a tříděný komunální
odpad.
Žadatel žádá rovněž o předložení kopií smluv uzavřených obcí (popř. sdružením či svazkem obcí,
jehož je členem), jejichž předmětem je zejména (i) stanovení podmínek pro ukládání odpadů na shora
uvedenou skládku; (ii) stanovení podmínek pro svoz a likvidaci odpadů v obci, a to vše za období od
1. 1. 2022.

Povinný subjekt požádal společnost StavRe-Envi s.r.o., IČ 05301921, se kterou má uzavřenu smlouvu
o sběru, přepravě a převzetí odpadu, o vyjádření, kterou část smlouvy považuje za obchodní
tajemství.
Povinný subjekt žádost o poskytnutí informací, jakož i vyjádření společnosti StavRe-Envi s.r.o., které
části smlouvy považuje za obchodní tajemství, přezkoumal, a dospěl k závěru, že v tomto případě
nelze požadované informace poskytnout v plném rozsahu.
Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu platí, že pokud je požadovaná informace
obchodní tajemství, povinný subjekt ji neposkytne.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Veškeré ostatní požadované informace byly žadateli poskytnuty a doručeny spolu s tímto
rozhodnutím.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním u obce Komárov.
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