


ODPOVĚĎ ze dne 26.08.02021 
 
 
 
Vážený pan
 
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, ze dne 11.08.2021 Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům 
následující: 
 
Vyjádření Výboru pro hospodaření s odpady:  
ad 1)  
Studie byly v období od roku 2014 celkem 3, z toho 2 vypracoval Ing. Petr Čihula z Nového 
Boru a 1 rozsáhlá vypracovalo České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov. 
 
ad 2) 
Zadavatelem bylo Město Varnsdorf v jednom případě Technické služby Varnsdorf. 
 
ad 3) 
Ceny za 2 studie zadávané Městem Varnsdorf činily 19.360 Kč a 48.400 Kč. Cena za studii pro 
Technické služby Varnsdorf byla 259.000 Kč. 
 
ad 4) 
Studie byly určeny k odborné diskuzi a jsou k nahlédnutí na sekretariátu starosty města v MěÚ 
Varnsdorf. 
 
 
a dále  
 
 
Vyjádření Odboru životního prostředí: 
ad 5)  
Vzhledem k tomu, že od roku 2030 nebude možné tyto odpady skládkovat, jiná možnost je jen 
vozit je do nějaké jiné spalovny. V tuto chvíli můžeme uvažovat o Libereckém Termizu (asi 56 
km od Varnsdorfu) nebo o plánované spalovně pro Ústecký kraj v Komořanech u Mostu (asi 
116 km od Varnsdorfu).  
 
ad 6)  
Město Varnsdorf především vytváří a rozšiřuje možnosti pro intenzivnější třídění odpadu.  
 
Město Varnsdorf jde cestou postupného navyšování kapacity sběrné sítě:  
- instalace podzemních kontejnerů,  
- na vytížených stanovištích použití kapacitních zvonů místo klasických kontejnerů (nově 
v ulici Partyzánů - za poliklinikou a v ulici Svatopluka Čecha), 
- budování nových stanovišť (loni na ulici Petra Bezruče a na Měšťanské ulici),  
- rozšiřování sběrové trasy pytlového svozu (letos přibyly ulice Děčínská a Na Měkovině), 
 
Dále rozšiřujeme i sbírané komodity: 
- postupně rozšiřujeme síť na nádobový sběr tetrapaků 



- pokusně jsme instalovali první 3 nádoby na potravinářské oleje 
- od loňského roku umožňujeme celoroční třídění bioodpadů 
 
 
 
Také podporujeme předcházení vzniku odpadů, informovanost a motivaci občanů, například: 
- v minulých letech bylo jednorázově rozdáno mezi občany 1000 kompostérů 
- provozujeme motivační systém intenzivní separace, který se však plně projeví až při 
navyšování místního poplatku za odpady.  
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž  
tajemník MěÚ 
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