Obec Komárov
Komárov 241
785 01 Šternberk
(datovou schránkou)
Hradec Králové dne 28. ledna 2022
Naše zn.: 11/75
Věc:

Žádost o poskytnutí informací podle
o svobodném přístupu k informacím

zákona

Žadatel:

PPS advokáti s.r.o., IČO: 275 32 640
se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové

č.

106/1999

Sb.,

Vážení,
z dostupných informací vyplývá, že Vaše obec jako původce odpadů ukládá odpady na Skládku
ostatního odpadu S-003 Bohuňovice. Z dostupných informací nicméně není zřejmé, za jakých
podmínek je odpad na uvedenou skládku ukládán, resp. z Vaší obce svážen a likvidován.
S ohledem na výše uvedené Vás žadatel jako osobu povinnou dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá o poskytnutí
následujících informací:
1.

Žadatel žádá o sdělení za jakých cenových podmínek ukládá Vaše obec odpad na výše
uvedenou skládku, resp. za jakých cenových podmínek a jakým subjektem (obchodní
firma, IČO) je odpad ve Vaší obci svážen a likvidován, a to zejména zbytkový komunální
odpad a tříděný komunální odpad.
Žadatel žádá rovněž o předložení kopií smluv uzavřených Vaší obcí (popř. sdružením
či svazkem obcí, jejímž jste členem), jejichž předmětem je zejména (i) stanovení podmínek
pro ukládání odpadů na shora uvedenou skládku; (ii) stanovení podmínek pro svoz
a likvidaci odpadů ve Vaší obci, a to vše za období od 1.1.2022.
Žadatel má právo na poskytnutí odpovědí od obcí, jakožto povinných subjektů dle zákona
o svobodném přístupu k informacím a předložení kopií smluv. V tomto ohledu lze odkázat
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7.5.2008, sp. zn. 1 As 17/2008, který
konstatuje, že: „Informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, není selektivní sdělení obsahu smlouvy, nýbrž text smlouvy v její
celistvosti jako takový. Jestliže žadatel požádal o poskytnutí informace kopií smlouvy,
na jejíž obsah se nevztahuje ochrana obchodního tajemství, je povinný subjekt povinen

pořídit fotokopii, případně jinak hodnověrným způsobem poskytnout žadateli obsah
smlouvy v kompletní podobě“.
Požadované informace prosím zašlete elektronicky do datové schránky společnosti PPS advokáti
s.r.o., ID DS: psqjfcj, nebo v listinné podobě na adresu Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec
Králové.

S pozdravem
PPS advokáti s.r.o.
JUDr. František Divíšek, advokát a jednatel
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