
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Nakládání s tříděným komunálním odpadem v Českých Budějovicích  
 

1) Jaká je celková cena za zajištění systému sběru využitelných složek sbíraných na území Vaší obce 

(do nákladů prosím nepočítejte náklady na zajištění fungování sběrných dvorů, případně dalších 

služeb, např. přistavování velkoobjemových kontejnerů, čištění komunikací atp.), 

 

2) které druhy využitelných složek jsou prostřednictvím veřejných sběrných nádob na území Vaší obce 

sbírány, 

 

3) jaká je cena za sběr a svoz tříděného odpadu dle jednotlivých komodit, objemu a četnosti svozu 

nádob (prosíme dodat nejlépe formou platného ceníku), 

 

4) kolik sběrných nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, popř. další) je na území Vaší obce 

rozmístěno (včetně uvedení jejich objemu), 

 

5) jaká je roční produkce využitelných složek (v tunách), 

 

6) kolik činila roční odměna od spol. EKOKOM, a.s. (za období 2013, 2014 a 2015), 

 

7) uveďte prosím název společností, které pro město svoz využitelných složek zajišťují. 

 

 

 

K uvedeným dotazům povinný subjekt sděluje následující: 

 

ad 1) V roce 2015 činily náklady na svoz využitelných složek odpadu celkem 19.991.344,- Kč včetně DPH 

(dle položek: papír - 6.033.409,- Kč, plast + nápojový karton - 8.125.419,- Kč, sklo - 1.545.760,- Kč, 

bioodpad - 4.286.756,- Kč). 

 

 

ad 2) Na území statutárního města České Budějovice jsou odděleně sbírány papír, plast (+ nápojový 

karton), sklo (barevné + bílé), bioodpad, elektroodpad, upotřebené potravinářské oleje a tuky, textil 

a kovový odpad. 

 

 

ad 3) Cena za sběr a svoz tříděného odpadu dle jednotlivých komodit činí u papíru částku 221,73 Kč 

za výsyp nádoby, u plastu částku 403,80 Kč za výsyp nádoby, u skla částku 329,46 Kč za výsyp 

nádoby. 

 

 

ad 4) Na území statutárního města jsou umístěny tyto sběrné nádoby na tříděný odpad: 

 

  papír:  3 ks o objemu 240 l    

4 ks o objemu 1.100 l   

256 ks o objemu 1.500 l   

186 ks o objemu 2.500 l   

 

plast:  2 ks o objemu 240 l   

2 ks o objemu 1.100 l   

16 ks o objemu 1.500 l   

363 ks o objemu 2.500 l  

 

sklo:  3 ks o objemu 240 l   
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68 ks o objemu 1.500 l (bílé) 

289 ks o objemu 1.500 (směsné) 

 

bioodpad: 6579 ks o objemu 240 l   

5 ks o objemu 660 l   

 

 

ad 5) V roce 2015 činila produkce využitelných složek: 

 

papír - 1.599, 2 t 

plast - 947, 2 t 

sklo - 842, 5 t 

bioodpad - 2.733, 3 t 

 

 

ad 6) Odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. činila v roce 2013 částku 5.780.755,- Kč, v roce 2014 částku 

6.040.952,- Kč a v roce 2015 částku 6.923.913- Kč. 

 

 

ad 7) Svoz využitelných složek odpadu zajišťuje pro statutární město České Budějovice společnost FCC 

České Budějovice, s.r.o. 

 
 


