
TSIG TECHI{ICKÉ SLUŽBY
Teplická 899,41,8 28 Bí[na

Tel.: 417 B2l 234,41,7,82'1 7-17

#

V Bílině dne 19. srpna 2020

Věc : Poskvtnutí infoInnace ďle zákona č.106/1999 Sb.. o svobodném nřístuorr k
informacím,

Dobrý den,
v příloze zasíláme informace týkající se sběru tříděného odpadu v Bílině za
rok 2019.

S pozdravern

Děkuji
Monika Tůrbachová

D|Č|Cz7g885Zzz Číslo účto,1063659309/0800



Písemná žádost o poskvtnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.. o svobodném
přístupu k informacím

poskvtnuté informace tÝkaiící se sběru tříděného obalového odpadu za rok 2019 :

1.

1l Papír
2/ Plasty
3i Sklo
4l Kovy
5/ Dřevo
6/ Blo

206 tun
121lun
50 tun
31 tun

143 tun
992 tun

7/ Ost, odpad 5 576 tun

CELKEM 7 119 tun

2.
Celkové roční náklady na svoz a sběr tříděného odpadu : 1 5B3 294,- Kč

3. +4.+5.+6.
Platby zaplacené subjektům za svaz ,třídění, doprava : Vyplní obec , svoz zajišťují MTS
Bílina

7.
Odměny od společnosti EKOKOM za rok2O19 : 1 247 158,50 Kč

8,
Finanční prostředky za tříděné odpady v obci za rok 2019 :

Papír 74 726,- Kč
Plasty 75 630,- Kč
Sklo 15 804,- Kó

9. a 10.
Frnanční prostředky za prodej PET a AL plechovek : tuto činnost nerealizujeme

Vypracovala : Monika Túrbachová - odpadový hospodář MTS Bílina
Dne : 17 B.?o2o



Písemná žádost g ooslgtnutí informace dle zákona č. 106/1999 §b.. o svobodném přístupu
kinformacím

YáĚený pane starosto,

v souladu se zákonem ě. n6l1999 Sb., o svobodném přísfupu k informacím, se dovolujeme obrátit
na Vaši obec, jako uzemní samosprávný celek, jenž poskynrje informace dle uvedeného ákona
váahující se k jeho pusobnosti.

Žaa*ne Vás o poskytrrutí informace ťýkající se sběru říděného obalového odpadu ve vaší obci
za rok 2a19 v následujícím členění:

1) Kolik bylo vúzemní púsobnosti obce sebráno obalov}ch odpadů vhmotnostdch
jednotkách v ťídění dle jednotlivých zíkladních typů, tj. v řídě sklo, plast, papír a lepenka,
kony, dřevo, a přirozeně celkem.

2) Jaké roční ťrnanční ná{<lady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce
2019 vanikly?

3) Jaké platby byly v roce 2019 g6gi zqplaceny subjelctům zajišt'ujícím svoz tříděných
obalových odpadú?

4) Jaké platby byly vroce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišt'ujícím svoz plastoých
obalových odpadú?

5) Jaké platby byl v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím řídění, resp. přeřídění,
plastových odpadú?

6) Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za doprary vytříděných komodit k dalšímu
(druhobrému) zpr ac,ov éni?

7) Kolik finančních prosředkú obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s. zA
činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětrého odběru a vyuátí odpadů, včetrě
odměn a bonusů



8) Kolik íinančních prosředkú obdžela obec v roce 2019 za prodej druhotně vyuátelných
surovín ze sběru říděných odpadú, pokud futo činnost realizuje sama.

9) Kolik finančních prosředkú obdržela obec vroce 2019 za prodej PET ze sběru říděných
odpadů, pokud tuto čirxrost realizuje.

10) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 201 9 za prodej AL plechovek ze
sběru tříděných odpadú, pokud tuto činnost realizuje

Velrni děkujeme za poskytrutí těchto informací, jejichz poslcytnutí Vas, jak doufáme, příliš
nezatížj. Máte-li stanoven sazebník nákladů (uhrad) za poskytoviiní informací dle zákona č.
10611999 Sb., jsme pňpraveni na Vaši w^tu nufiré naklady bez prodlení u}rradit,

Děkujeme a zústáváme s pozdravan.

V Praze, dne 7. srpna 202a.




