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Poskytnutí informací 
 

Dne 7. 8. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 

poskytnutí informací týkajících se sběru tříděného obalového odpadu ve městě Kroměříži 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 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. 

 

 

Odbor právní                       

Vyřizuje Mgr. Petra Svačinová                      

telefon  +420 573 321 307                       

e-mail   petra.svacinova@mesto-kromeriz.cz                        

datum   20. srpna 2020 

číslo jednací  MeUKM/062488/2020 

spis. značka  MeUKM/059052/2020 

poř. č.               IN – 29/2020 
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10) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej AL plechovek ze sběru 

tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje 

 

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru 

sdělujeme následující: 

 

Ad 1)  

Papír – 549,35 t  

Plast – 336,728 t  

Sklo čiré – 220,833 t 

Sklo směsné – 166,43 t  

Kov – 811,459 t  

Karton – 2,25 t  

Dřevo – 0 t  

Celkem: 2087,05 t 

 

Ad 2) 4.008.542,-Kč 

 

Ad 3) 4.008.542,-Kč 

 

Ad 4) 1.960.212,-Kč 

 

Ad 5) 134.000,-Kč 

 

Ad 6) 0,-Kč 

 

Ad 7) 4.071.000,-Kč 

 

Ad 8) – 10) Tuto činnost město Kroměříž nerealizuje. 

 
 
 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
právník úřadu  
 

 


