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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

Poskytnutí informace ve smyslu ustanovení § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění 

1.                 

Obci Karlovice ve vazbě na současný smluvní vztah nevyplývá povinnost informovat

autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM,a.s., pokud by zvažovala

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 obci Karlovice.

Nezbytnost vzájemné komunikace s AOS EKO KOM,a.s. by nastala v případě uzavření smlouvy s jinou společností, 
aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu.  

  

2. 

Není známa existence smluvních ujednání či jiných závazků obce, nebo okolností na straně obce 
představujících překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující  

a. deklarovat zájem 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
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o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v obci Karlovice;  

 

pokud by obec Karlovice zvažovala

a. deklarovat zájem 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 obci Karlovice.  

S pozdravem
                          

        

              Zdenka Šilerová
                                                                                                 referent
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