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 Městský ú řad Svitavy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odbor životního prostředí 
 
Číslo jednací            53924-20/OZP-bav 
Spisová značka 14008-2020 
Vyřizuje/tel.                   Vít Baránek / 461 550 251 
Svitavy         18. 8. 2020 
e-mail vit.baranek@svitavy.cz 
 
 
Odpov ěď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném p řístupu k informacím  
 
Vážená společnosti Mattoni 1873 a.s.,  
odbor životního prostředí MěÚ Svitavy (dále jen „OŽP“) obdržel dne 7. 8. 2020 Vaši 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, týkající se odpadového hospodářství obce, zejména příjmů a nákladů na 
třídění obalových materiálů. Posíláme Vám odpovědi na Vaše dotazy.  
 

1. Na území obce Svitavy bylo v roce 2019 vytříděno celkem 346,7 t papíru 
a lepenky, 273,1 t plastu, 282,9 t skla, 2,3 t kovu, 106,35 t dřeva, celkem tedy 
1 011,35 t recyklovatelných materiálů (pozn. v hlášení odpadů za obec evidováno 
pod katalogovým číslem 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného 
sběru podle vyhlášky 93/2016 Sb.). 

2. Tento údaj nejsme schopni zcela přesně kvantifikovat, neboť jej účetně 
neevidujeme, část nákladů na sběr a svoz tříděného odpadu je součástí poplatku 
za komunální odpad, svozová společnost na tříděný sběr počítá s nákladem 
120 Kč na poplatníka, což v přepočtu na počet občanů dělá částku cca. 
2 090 520 Kč za rok 2019 a zvlášť jsou dále zpoplatněny mimořádné svozy plastu 
a papíru, v roce 2019 celkovou částkou 660 046 Kč, sumárně cca. 2 750 566 Kč 
za rok 2019.  

3. Jedná se o totožnou částku jako v bodě 2, která byla zaplacena svozové 
společnosti (mimořádné svozy + pevná částka na poplatníka).  

4. Tento údaj nejsme schopni zcela přesně kvantifikovat, nákladová částka 120 Kč 
na poplatníka je počítána sumárně na tříděný sběr (papír, plast, sklo), nelze ji 
přesně účetně rozdělit, za mimořádný svoz plastu v roce 2019 byla svozové 
společnosti uhrazena částka 422 033 Kč. 

5. Kromě výše zmíněných nákladů (v bodech 2 až 4) nebyly obcí uhrazeny další 
platby za třídění, resp. přetřiďování (náklady jsou již kalkulovány svozovou 
společností v poplatku za komunální odpad). 

6. Kromě výše zmíněných nákladů (v bodech 2 až 4) nebyly obcí uhrazeny další 
platby za dopravu vytříděných komodit k dalšímu zpracování.  
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7. V roce 2019 obec Svitavy obdržela od společnosti EKOKOM a.s. celkovou 
odměnu ve výši 2 449 471,50 Kč.  

8. V roce 2019 obec neobdržela žádné prostředky za prodej druhotně využitelných 
surovin, neboť tuto činnost samostatně nerealizuje. 

9. V roce 2019 obec neobdržela žádné prostředky za prodej PET ze sběru tříděných 
odpadů, neboť tuto činnost samostatně nerealizuje. 

10. V roce 2019 obec neobdržela žádné prostředky za prodej AL plechovek ze sběru 
tříděných odpadů, neboť tuto činnost samostatně nerealizuje. 

 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: Mattoni 1873 a.s., Horova 3, 360 01 Karlovy Vary, DS if7qs2w 

Ing. Marek Antoš  
vedoucí odboru životního prost ředí 
 


