
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Smlouva se společností .A.S.A. – komunální odpad 

 

 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů („Žadatel může za účelem získání informace o životním 

prostředí požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí. Svou žádost 

nemusí odůvodňovat žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou 

technicky proveditelnou formou. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být 

poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal“) a v souladu s § 2 písm. a) bod 2 téhož zákona 

(„Pro účely tohoto zákona se rozumí informace o životním prostředí v jakékoliv technicky 

proveditelné podobě, které vypovídají zejména o připravovaných nebo prováděných činnostech a 

opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí 

a jeho složek,“), a v souladu s ustanoveními zákona 106(1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám tímto Statutární město České Budějovice o 

poskytnutí smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem České Budějovice a společností .A.S.A. 

České Budějovice, s.r.o, se sídlem České Budějovice, Dolní 1, PSČ 370 04, IČ:251 71 941 zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 7648 (dále 

jen „.A.S.A. České Budějovice). 

Konkrétně tímto žádám o poskytnutí úplné kopie nebo scanu smlouvy, případně smluv, včetně 

veškerých jejích příloh a dodatků, na základě které či kterých společnost .A.S.A. České Budějovice 

veškeré své služby při nakládání s komunálními odpady, tj. zejména při sběru, svozu a dalším 

nakládání s komunálními odpady. 

Žádám též, aby z poskytnuté smlouvy bylo zřejmé, za jakých finančních podmínek byla smlouva 

uzavřena, rozsah služeb, na jaké období je smlouva uzavřena, a k jakým finančním plněním se 

Statutární město České Budějovice zavázalo. 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2007000565 
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