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REMA AOS, a.s.  

Antala Staška č.p.510/38 

140 00 Praha 4 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

Město Kojetín, k Vašemu podání ve věci Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenému 04.07.2017 pod 

č.j. MK 6818/2017-VŽPD sděluje následující:  

 

K dotazu bodu 1: zda je naše obec na základě jakéhokoliv smluvního ujednání či vazbě na současné 

nastavení 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: NE 

b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s při zajišťování sdruženého plnění povinností 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů: NE  

c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a 

zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci: NE. 

K dotazu bodu 2 zda existuje smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně 

obce, které by představovaly překážku nebo okolnosti, jakkoliv bránící či komplikující 

a) deklarování zájmů o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů: NE  

b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů: NE  
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c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a 

zajištění zřízení sběrných míst Vaší obce: NE. 

 

Město Kojetín dále sděluje k dotazům, které se netýkají žádost o poskytnutí informace ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ale jsou 

obsažené v této žádosti následně 

K bodu 1.: zda by obec uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v české republice, 

která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů 

z obalů a tříděných odpadu: ANO 

K bodu 2.: zda by obec měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění 

veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 

autorizace pro REMA AOS, a.s.: NE. Důvodem této odpovědi je, že služby, které nám smluvní partner, 

tj. společnost EKO-KOM, a.s. poskytuje jsou naprosto vyhovující, jak pro občany, tak i z hlediska 

plnění povinností, které vyplývají obci jako původci komunálních odpadů podle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění dalších předpisů.  
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