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Sdělení k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
týkající se sběru tříděného obalového odpadu ve městě Přerov za rok 2019. 

Dne 07.08.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se sběru tříděného 
obalového odpadu v našem městě 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, plasty, papír a 
lepenka, kovy, dřevo, a přirozeně celkem. 

Odpověď: 

SKLO (kat. č. 15 01 07) – 558,271 t 

PLASTY (kat. č. 15 01 02) – 455,439 t 

PAPÍR (kat. č. 15 01 01 a 20 01 01) – 1 471 t 

KOVY (kat. č. 20 01 40) – 2 933 t  

KOMPOZITNÍ OBALY (kat. č. 15 01 05) – 19,39 t 

DŘEVO (kat. č. 20 03 08) – 484,01 t (nejedná se o obaly) 

Jedná se o množství odpadů vysbíraných od občanů města prostřednictvím 
odpadových nádob, sběrných dvorů a sběren a výkupen. 

 

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

Odpověď: 

8 834 000,00 Kč - částka se skládá z ceny výsypů odpadových nádob a ceny 
za množství svezených odpadů za rok 2019. 



3) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných 
obalových odpadů? 

Odpověď: 

4 989 516,00 Kč – částka se skládá z ceny za výsypy odpadových nádob a z ceny za 
přepravu do zařízení na třídění odpadů. 

4) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových 
obalových odpadů? 

Odpověď: 

2 957 445,00 Kč - částka se skládá z ceny za výsypy odpadových nádob na plasty a 
nápojové kartóny a z ceny za přepravu do zařízení na třídění odpadů. 

5) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. 
Přetřídění plastových odpadů?  

Odpověď: 

1 554 527,00 Kč – cena za množství plastů a nápojových kartónů, předaných do 
zařízení na třídění odpadů za rok 2019. 

6) Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit 
k dalšímu (druhotnému) zpracování? 

Odpověď: 

Tuto činnost město nerealizuje. 

7) Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKO-KOM a.s. 
za činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, 
včetně odměn a bonusů? 

Odpověď: 

V roce 2019 město obdrželo od společnosti EKO-KOM a.s. celkem 5 584 122,00 Kč. 

8) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně 
využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama? 

Odpověď: 

Tuto činnost město nerealizuje. 

9) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru 
tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje? 

Odpověď: 

Tuto činnost město nerealizuje. 

10) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej AL plechovek ze 
sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje? 

Odpověď: 

Tuto činnost město nerealizuje. 

 

 

 



 

V případě jakýchkoli nejasností či potřeby dalších informací se obraťte na výše uvedeného 
vyřizujícího referenta.  

 
 

S pozdravem  

                 Ing. Miloslav Dohnal v.r. 
vedoucí odboru správy majetku  

a komunálních služeb 
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