
  

Magistrát města České Budějovice  

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

 

Jaké firmy pro město zajišťují svoz odpadu, péči o komunikace a veřejnou zeleň? 

 

 

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací: 

1. název a identifikační číslo subjektu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-í) pro Vaši obec služby 

v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o: 

a. službu svozu směsného komunálního odpadu (kat. č. 20 03 01), 

b. službu svozu separovaných odpadů (papír – kat. č. 20 01 01, sklo – kat. č. 20 01 02, plasty – kat. č. 20 01 

39), 

c. službu svozu objemného odpadu (kat. č. 20 03 07) 

d. službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů, pokud jsou výše uvedené služby vaší 

obcí poskytovány 

e. službu zimní údržby komunikací, 

f. službu letní údržby komunikací, 

g. službu údržby veřejné zeleně. 

2. Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu 1. výše.   

Výše uvedená katalogová čísla jsou uvedena dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a po-

stup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších před-

pisů. 

  

Služby uvedené v bodě 1. pod písmenem a  - f poskytuje Statutárnímu městu České Budějovice společnost 

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Dolní 1, PSČ 370 04, IČ 251 71 941. Smlou-

vy, na základě kterých výše uvedená společnost služby poskytuje, jsou uzavřeny na dobu neurčitou.  

 

Co se týče údržby veřejné zeleně, jsou tyto služby poskytovány několika subjekty: 

 

sektor zhotovitel č. smlouvy platnost od platnost do VZ 

č. 1 - Vltava Václav Straka 42/1153/2325/16/2005 15.3.2005 doba neurčitá   

č. 2 - Máj VTP Agrien s.r.o. 68/98 14.11.1997 doba neurčitá   

č. 3 - Šumava VTP Agrien s.r.o. 69/98 14.11.1997 doba neurčitá vypsaná VZ 

č. 4 - Pražská VORS s.r.o. 2013001336 17.6.2013 doba neurčitá   

č. 5 - Pekárenská Václav Straka 254/98 28.8.1998 doba neurčitá vypsaná VZ 

č. 6 - centrum 
.A.S.A. České Budějovice 
s.r.o. 42/1153/2333/48/2006 

12.6.2006 
doba neurčitá   

č. 7 - Rožnov SEZAAR s.r.o. 72/98 18.11.1997 doba neurčitá vypsaná VZ 

č. 8 - Suché Vrbné 
.A.S.A. České Budějovice 
s.r.o. 2013001210 

7.6.2013 
31.3.2014   

č. 9 - Stromovka Václav Straka 2013001338 7.6.2013 doba neurčitá   

č. 10 - Třebotovice, Kališ-
tě Jan Lexa 2011001340 6.6.2011 doba neurčitá   

č. 11 - Malý jez VTP Agrien s.r.o. 1153/2343/6/06 27.1.2006 doba neurčitá   

 
 
 
 


