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Vaše značka:  
Ze dne: 07. 08. 2020 
Č. j.: MULTM/0048676/20/KST/ECh 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 21. 08. 2020 
 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
dne 07.08.2020 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících 
informací: 
 
Požadované informace: 

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 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? 
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8) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně 
využitelných surovin ze sběru a 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. 

Poskytnuté informace: 

1)  Na území města Litoměřic bylo za rok 2019 sebráno 345,48 t papíru, 299,61 t 
plastu, 282,09 t skla, 52,97 t kovů, 97,28 t dřeva. Celkem z těchto komodit 1.077,43 
t odpadu.                    

2) Roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů za rok 
2019 vznikly 4.702.825,60 Kč. 

3) Viz bod 2. Pro město Litoměřice zajišťuje svoz odpadu svozová firma.  

4) Pro město Litoměřice zajišťuje svoz odpadu svozová firma, která sváží veškeré 
odpadové obaly včetně plastových.  

5) Město Litoměřice nerealizuje přetřiďování plastových obalů. 

6) Město Litoměřice nezajišťuje dopravu vytříděných komodit k dalšímu zpracování. 

7) Město Litoměřice obdrželo v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s. za činnost 
a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 2.942.804 
Kč. 

8) Pro město Litoměřice zajišťuje svoz odpadu svozová firma, která má svojí třídící 
linku. 

9) Město Litoměřice nerealizuje prodej PET lahví. 

10)  Z odevzdaných AL plechovek nemělo město Litoměřice v roce 2019 žádný příjem. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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