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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, 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“) od
Vás dne 7. 8. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Žádáme Vás o poskytnutí informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu ve vaší
obci za rok 2019 v následujícím členění:
1) Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních
jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a
lepenka, kovy, dřevo a přirozeně celkem.
2) Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci
v roce 2019 vznikly?
3) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných
obalových odpadů?
4) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových
obalových odpadů?
5) Jaké platby byl v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp.
přetřídění, plastových obalů?
6) Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k dalšímu
(druhotnému) zpracování?
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7) Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s.
za činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů,
včetně odměn a bonusů
8) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně
využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama.
9) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru
tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje.
10) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej AL plechovek ze
sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje“
K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
V nastaveném odpadovém hospodářství města Žatec se odkládá každá složka separovaného
odpadu do nádob k tomuto určeným, ale již se nerozdělují na obalové složky a ostatní složky.
Tuto další činnost řeší svozová společnost sama. Město Žatec hradí svozové firmě celkovou
sumu za poskytnutou službu, tj. za sběr, svoz, dotřídění a předání k dalšímu zpracování.
Ad 1) 845,59 tun
Ad 2) 4.244.901,11 Kč
Ad 3) 2.954.114,00 Kč
Ad 4) 1.171.722,00 Kč
Ad 5) zahrnuto již v celkové sumě za službu
Ad 6) zahrnuto již v celkové sumě za službu
Ad 7) 1.927.395,39 Kč
Ad 8) 95.449,52 Kč
Ad 9) 0 Kč
Ad 10) 0 Kč
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.
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