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 Odpověď   

 

Vážený pane řediteli,  

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

07.08.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

týkající se problematiky odpadového hospodářství. 

 

Na základě vyjádření Odboru životního prostředí MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ 

k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

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. 
 

Město Šumperk předalo za rok 2019 oprávněným osobám 812,200 tun papíru, 

380,4080 tun plastu, 338,1400 tun skla, 4,82 tun nápojového kartonu a 406,8957 

tun kovů a 20,0900 tun dřeva. Celkem tedy oprávněné osoby převzaly 1 962,5537 

tun obalového odpadu. 

 

 

2. Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci 

v roce 2019 vznikly? 
 

Finanční náklady za rok 2019 za svoz (platba za manipulace se sběrnými nádobami 

v Kč) všech výše vyjmenovaných komodit činily 3 850 267,52 Kč. 

Finanční náklady za rok 2019 za komodity (hmota uložená ve sběrných nádobách) 

všech výše vyjmenovaných komodit činily 342 611,44 Kč. 

 

 

3. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných 

obalových odpadů? 
 

Za svoz tříděných obalových odpadů se platba skládá se dvou složek. Jde o platbu za 

manipulaci se sběrnou nádobou a platbu za hmotu obsaženou v této sběrné nádobě, 

která je vyčíslena v tunách. Finanční náklady vyčísleny v předchozím bodě č. 2. 

4. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových 

obalových odpadů? 
 

Finanční náklady za svoz plastových obalových odpadů v roce 2019 nelze 

jednoznačně vyčíslit. Svoz separovaných komodit je fakturován za celek (manipulace 
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se sběrnými nádobami). Za 380,4080 t plastu (hmota ve sběrných nádobách) 

vyprodukovaných občany města činily finanční náklady 251 914,14 Kč. 

 

 

5. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. 

přetřídění, plastových odpadů? 
 

Město Šumperk v roce 2019 financuje u plastových obalů pouze manipulaci se 

sběrnou nádobou a hmotu obsaženou v této sběrné nádobě. Další zpracování 

odpadů není městem financováno. 

 

 

6. Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k 

dalšímu druhotnému) zpracování? 
 

Za dopravu je v roce 2019 hrazena doprava pouze u komodity kov. Finanční náklady 

na dopravu za tuto komoditu činily 2 394 Kč. 

 

 

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? 
 

Od společnosti EKOKOM, a. s. Město Šumperk za rok 2019 získalo 3 784 082,50 Kč 

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. 
 

Město Šumperk tuto činnost nerealizuje. 

 

 

9. Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru 

tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje. 
 

Město Šumperk tuto činnost nerealizuje. 

 

 

10. Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej AL plechovek ze 

sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje  
 

Město Šumperk tuto činnost nerealizuje. 

 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 
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