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Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí
Náměstí Svobody 1,

438 24 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 4.7.2017
NAŠE Č.J.: MUZA 19786/2017
SPIS.ZN: MUZAS/19785/2017/Tr
VYŘIZUJE: Ing. Martina Donínová
PRACOVIŠTĚ : tř. Obránců Míru 295, Žatec
TEL: 415 736 450
FAX: 415 736 513
E-MAIL: doninova@mesto-zatec.cz

DATUM: 19.7.2017

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) rozhodl dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ, o
žádosti společnosti REMA AOS, a.s., IČO: 04675151, se sídlem na adrese Antala Staška 510/38,
Praha 4 – Krč, ve věci poskytnutí informace „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace
odmítá.

Odůvodnění
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 InfZ, obdržel dne 4. 7. 2017 žádost společnosti REMA AOS, a.s., IČO:
04675151, se sídlem na adrese Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč ve věci poskytnutí informace
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„Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“, ve které se žadatel dotazuje na následující otázky:
1) Zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či vazbě na současně nastavené
smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost
EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
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 ve Vaší obci
2) Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na
straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
b) jednání o spolupráci s RAMA 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 ve Vaší obci
3) Pokud platí otázka č. 2 – Co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně
poskytnutí jeho doslovné citace, resp. Popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu
na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako
povinný subjekt v současnosti nedisponuje požadovanými informacemi a dle § 2 odst. 4 InfZ není
povinen nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k otázce č. 1 i 2 bodů a),
b) a c). Povinný subjekt není povinen sdělit názor, který má dle požadavků teprve zaujmout. Výše
uvedené dotazy jsou bezvýhradně podmíněny souhlasem a názorem příslušných orgánů obce, který
jednak v současné chvíli není k dispozici a ani nemůže být formulován.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí tak, že žádost o poskytnutí informací odmítl.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního
řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po
dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla písemnost
uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se
desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání odvolání počíná
v takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost
Bankovní spojení:
IČ: 00265781 Tel: 415 736 494
KB Žatec,
Fax: 415 736 513
č.ú. 19-422-481/0100

E-mail: travnicek@mesto-zatec.czb Návštěvní dny:
http: www.mesto-zatec.cz
pondělí a středa

NV[BY11ETU2[
MUZAX00DST1Z

připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u
Městského úřadu Žatec a rozhoduje o něm nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje.

Otisk úředního razítka

Bc. Tomáš T R Á V N Í Č E K
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí
Obdrží:
REMA AOS, a.s., Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč
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