NAŠE Č. J.: KOM01-015-2022
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Lucie Konupková
TELEFON: 585 034 106
E-MAIL: starosta@obec-komarov.cz
DATUM: 10. 2. 2022

Žadatel
PPS advokáti s.r.o.
IČ 27532640
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové

Poskytnutí informace
Obec Komárov obdržela dne 28. 1. 2022 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., kterou podala 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.
Na Vaši žádost o poskytnutí informací sdělujeme následující:
Cenové podmínky, za jakých naše obec ukládá odpad na skládku ostatního odpadu S-003
Bohuňovice vyplývají ze smlouvy mezi obcí Komárov a obcí Bohuňovice. Kopii smlouvy zasíláme
v příloze č. 1.
Směsný (zbytkový) komunální odpad je svážen společností StavRe-Envi s.r.o., tříděný komunální
odpad je svážen a předáván k likvidaci rovněž společností StavRe-Envi s.r.o.
V souvislosti s tím, že náš dodavatel považuje metodiku stanovení cenových podmínek svozu odpadu
za své obchodní tajemství, zasíláme částečně anonymizovanou kopii smlouvy včetně svých příloh
(příloha č. 2). Samotná cena ze smlouvy vyplývá.
Dále v příloze zasíláme rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí části informací, které se týkají obchodního
tajemství společnosti StavRe-Envi s.r.o. (příloha č. 3).
Žádné další smlouvy obec uzavřeny od 1. 1. 2022 nemá.
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