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Vážený pane řediteli,  
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vám sdělujeme k jednotlivým bodům následující: 
 
 
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? 

• sklo – 161 tun 
• plast – 168 tun 
• papír – 386 tun 
• obalové kovy – 854 tun 
• dřevo samostatně netřídíme 
• Celkem 1.569 tun. 

 
 
2) Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 
2019 vznikly? 

• Celkem 2.461.798 Kč. 
 
 
3) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných 
obalových odpadů? 

• 2.461.798 Kč  - veškeré nakládání s obalovými odpady bylo řešeno dodavatelsky. 
 
 
4) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových 
obalových 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? 

• Nakládání s obalovým opadem (svoz, třídění i doprava) realizuje jedna firma a 
v ceně služby nejsou tyto položky zvlášť vyčísleny. 
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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? 

• Od společnosti EKOKOM a.s. jsme obdrželi celkem 1.684.841 Kč. 
 
 
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? 

• 0 Kč, protože město žádné komodity samo neprodává. 
 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
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