
 

 

Veltrusy 
 
Datovou schránkou  
 
 

V Praze dne 31. července 2013  
 

Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím  
 
Vážení,  
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace: 
 

a) Informace o ročních výdajích obce za sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu a separovaného 
odpadu (sklo, tetrapack, papír, plast), vzniklého na katastrálním území obce Veltrusy v letech 2008 -2012 
(rok – celková částka bez / s DPH).  

b) Informace o ročních výdajích obce za služby v oblasti životního prostředí (dnes zajišťované dle Smlouvy o 
poskytování služeb v oblasti životního prostředí ze dne 1. 1. 2013, č. smlouvy 10004253), tj. zejména svoz 
jiného než komunálního odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, zářivky, baterie, vyřazené elektronické 
zařízení atp.) a to v letech 2008 -2012 (rok – celková částka bez / s DPH). 

c) Informace o výběrovém řízení vyhlášeným před uzavřením Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu 
ze dne 23. 3. 2012, č. smlouvy 10561185, (v minimálním rozsahu: jak a kdy bylo výběrové řízení 
vyhlášeno, jaká byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kopie zadávací dokumentace, identifikace 
uchazečů o veřejnou zakázku, cenová nabídka jednotlivých uchazečů, protokol o výběru dodavatele, 
rozhodnutí orgánu obce o přidělení veřejné zakázky včetně podkladových materiálů proto toto 
rozhodnutí). 

d) Informace o výběrovém řízení vyhlášeným před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v oblasti 
životního prostředí ze dne 1. 1. 2013, č. smlouvy 10004253 (v minimálním rozsahu: jak a kdy bylo 
výběrové řízení vyhlášeno, jaká byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kopie zadávací 
dokumentace, identifikace uchazečů o veřejnou zakázku, cenová nabídka jednotlivých uchazečů, protokol 
o výběru dodavatele, rozhodnutí orgánu obce o přidělení veřejné zakázky včetně podkladových materiálů 
proto toto rozhodnutí). 
 

Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně 
poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, 
popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.   

                                                                                                
Oživení, o.s.  
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 

Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 


