
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Dne 7. 7. 2017 přijal Úřad Městyse Koloveč pod č.j.: 635/2017/VNITŘ žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou žadatel požádal Úřad městyse Koloveč o poskytnutí informace 
týkající se uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM, a.s., která zajišťuje městysi zpětný 
odběr tříděného odpadu a zároveň nabídku žadatele REMA AOS, a.s., Antala Staška 510/38, 
14000 Praha 4, o možnosti uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na spolupráci, při zajišťování 
zpětného odběru tříděného odpadu (s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 
licence Ministerstva životního prostředí). 
Žadateli bylo písemně odpovězeno do datové schrány ze dne 27. 7. 2017 
 
Celý text odpovědi: 
 
VÁŠ DOPIS Č.J.  ZE DNE  NAŠE Č.J.    VYŘIZUJE V KOLOVČI DNE 
   28. 6. 2017 Šti/635-1/2017/VNITŘ   Štibraný 25. 7. 2017 
 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Městys Koloveč, U Staré fary 142, 34543 Koloveč, IČ:00253481 zastoupený starostou Ing. 
Václavem Perglem (dále jen „městys Koloveč“) přijal dne 7. 7. 2017 pod 
č.j.:635/2017/VNITŘ Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 28. 6. 2017, o poskytnutí informace týkající se uzavřené smlouvy 
se společností EKO-KOM, a.s., která zajišťuje městysi zpětný odběr tříděného odpadu a 
zároveň nabídku žadatele REMA AOS, a.s., Antala Staška 510/38, 14000 Praha 4, o možnosti 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na spolupráci, při zajišťování zpětného odběru tříděného 
odpadu (s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace Ministerstva 
životního prostředí). 
 
Městys Koloveč Vám tímto sděluje, že nezvažuje uzavření nové smlouvy na zajišťování 
zpětného odběru tříděného odpadu. 
Dále Vám sděluje, že v platné smlouvě uzavřené se společností EKO-KOM, a.s. není žádná 
překážka pro navázání spolupráce s jinou společností, která by zajišťovala zpětný odběr 
tříděného odpadu. Nutnost komunikace by nastala až v případě při uzavírání nové smlouvy 
(dodatku ke smlouvě). 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
              Ing. Václav Pergl 

starosta 
     Městyse Koloveč 
 


