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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 21/2020 
Č .j.: MJ/40469/2020 
 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 10.08.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor z ivotní ho prostr edí  z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
 

Žádost o sdělení: 
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se dovolujeme obrátit na Vaši 
obec, jako územní samosprávný celek, jenž poskytuje informace dle uvedeného zákona vztahující se k jeho 
působnosti. 
 
Žádáme Vás o poskytnutí informace týkající se sběru tříděného obalového dopadu 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 odpadů? 
5) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. přetřídění, 

plastových odpadů? 
6) Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k dalšímu 

(druhotnému) zpracování? 
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. 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
Dne 10.08.2020 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí žádost o poskytnutí 
informací ve věci sběru tříděného obalového odpadu ve městě Jeseník za rok 2019 ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

K jednotlivým dotazům uvádíme: 

1) V územní působnosti města Jeseník bylo sebráno v roce 2019 následující množství obalových 
odpadů: 

 sklo - 175,529 t 

 plasty - 115,931 t 

 papír a lepenka - 111,076 t 

 kovy - 42,662 t  

 kompozitní obaly - 6,386 t 

 celkem – 451,584 tun 

2) Finanční náklady na sběr a svoz tříděných obalových odpadů – 2 140 414 Kč. 

3) Platby zaplacené subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů – 747 688 Kč. 

4) Platby zaplacené subjektům zajišťujícím svoz plastových obalových odpadů – 439 509 Kč. 

5) Platby zaplacené subjektům zajišťujícím třídění plastových odpadů – 1 302 386 Kč. 

6) Město nehradí platbu za dopravu vytříděných komodit k dalšímu zpracování. 

7) Město obdrželo od společnosti EKO-KOM a.s. za rok 2019 částku ve výši 1 539 848,50 Kč. 

8) Město nerealizuje prodej druhotně využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů. 

9) Město nerealizuje prodej PET ze sběru tříděných odpadů. 

10) Město nerealizuje prodej AL plechovek ze sběru tříděných odpadů. 
 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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