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Poskytnutí informací
Dne 27. 9. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
kterou žádáte o poskytnutí následujících informací:
1) Množství produkce odpadů dle výše uvedených jednotlivých katalogových čísel shromážděné
na území města. V případě barevného/ bílého skla, barevných/čirých plastů uvést hmotnosti
jednotlivých druhů a ne celku. Rozpětí let 2015 – 2018.
2) Náklady na odpadové hospodářství města (příjmy a výdaje za ostatní odpad a nebezpečný
odpad, dle jednotlivých katalogových čísel. Rozpětí let 2015 – 2018.
a. Jaká je výše poplatku od občana za svoz komunálního odpadu v jednotlivých letech.
b. Prodejní cena za jednotku vytříděných odpadů (vytříděné druhy papíru, barevné a bílé sklo,
barevné a čiré plasty, vytříděné kovy atd.).
c. Náklady na vytřídění jednotky odpadu (papír, barevné/bílé sklo, barevné/čiré plasty, kovy,
elektroodpad).
d. Náklady na svoz, případně náklady na shromáždění jednotky odpadu za daný kalendářní rok.
e. Náklady na shromažďování nebezpečných odpadů.
f. Náklady spojené s likvidací nebezpečných odpadů.
3) Kde skončil ostatní a nebezpečný odpad. Jednotlivá katalogová čísla včetně hmotností. Rozpětí
let 2015 – 2018.
4) Od jakého data má město zavedený systém sběru biologicky rozložitelného odpadu.
5) Kde a kolik skončilo biologicky rozložitelného odpadu kat. č. 20 02 01. Rozpětí let 2015 – 2018
(pouze z let, kdy byl systém sběru biologicky rozložitelného odpadu v provozu).
6) Množství sběrných nádob evidovaných na území města podle druhu (sklo bílé a barevné, papír,
plasty, biologicky rozložitelný odpad) a podle objemu. Rozpětí let 2015 – 2018.
K předmětné žádosti o informace Vám uvádíme následující:
ad 1) Viz přiložené tabulky – příloha č. 1 – č. 4.
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ad 2)
k písm. a)
Výše poplatku od občana za svoz komunálního odpadu v letech 2015 – 2018 činí 492,-Kč/rok u
dospělého, 372,-Kč/rok u dítěte do 18 let, u studenta do 26 let a u seniora od 70 let.
k písm. b) – f)
V této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které bylo zasláno na
adresu Vašeho trvalého pobytu.
ad 3)
Komunální odpad a objemný odpad skončil na skládce DEPOZ v Nětčicích, nebezpečný
odpad skončil u jiných oprávněných osob.
ad 4)
Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu je zaveden od roku 1991.
ad 5)
Množství biologicky rozložitelného odpadu je součástí odpovědi ad 1), uložení je v kompostárně
DEPOZ v Nětčicích.
ad 6)
- počet nádob v roce 2015 papír 320, plast 329, sklo barevné 215, sklo bílé 231, bio odpad 1490
- počet nádob v roce 2016 papír 329, plast 335, sklo barevné 215, sklo bílé 231, bio odpad 1495
- počet nádob v roce 2017 papír 332, plast 338, sklo barevné 218, sklo bílé 233, bio odpad 1499
- počet nádob v roce 2018 papír 338, plast 341, sklo barevné 219, sklo bílé 239, bio odpad 1510
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