Město Kryry, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějšíchpředpisů, (dále jen ,,InťZ") od Vás dne
3. 3.2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.

ve

své žádosti žádáte o poskytnutí následuiících informací, cituji:

žádám Město Kryry,
Hlavní ],439 81, Kryry, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím o zaslání dokladů o ekologické likvidaci pneumatik odevzduných na sběrný dvůr
Kryry a to od začátku roku 20l5. Dále žádám o zaslání informace o.finančníčásíce,která byla
vybránct jako poplatek za ulclženípneumatik na sběrný dvůr Kryry občany a to včetně příloh na
e-mail
,uIá

K Vašížádosti poskytujeme požadované informace:
Nakládání s pneumatikami

:

Nakládání spneumatikami se řídízákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech vplatném znění. Od
zahájeni provozu sběrného dvora, tedy od roku 20l3 bylo s pneumatikami nakládáno jako
s odpadem (tedy shromažďovány, tříděny a předávány oprávněné osobě ke zneškodnění), a to
odpad katalogového čísla16 0l 03 Pneumatiky, Tento odpaý byl předávaný oprávněné osobě
- firmě Marius Pedersen, a.s., provozovna Ceradická 1014, Žatec v tomto množství:
rok 2013: 0 (nebylo dosaženo nasbíranéhomnožstvík odvozu)
rok 2014: 2,08 t
rok 2015: 1,76 t
10. 9. 2015 súčinnostíod l. l0. 2015 byla přijata novela zákona ě. 18512001 Sb., o
odpadech, a to pod č.22312015 Sb., která v Hlavě II zákona doplnila ustanovení ,,Zpětný odběr
pneumatik" - rozepsaným dále v § 38a, Z tohoto zákonného důvodu a od tohoto data se
pneumatiky na sběmém dvoře nezapisují v průběžnéevidenci jako odpad, ale jako zpětně
odebraný výrobek. Podrobnosti ke zpětnému odběru jsou zde

Dne

,:"

Pro zpětně odebrané pneumatiky vznikl tzv. kolektivní systém - ELT Management Company
Czech Republic s.r.o. (ELTMA), Tento systém ale od svého vzniku dosud buduje sít' míst
zpětného odběru prostřednictvím pneuservisů anebo prodejců pneu a odmítá zapojít do tohoto
systému přímo sběrné dvory obcí, tak jak to ťunguje například u elektrozařízení.
Je tak možnéod občanůpneumatiky nepřijímat a odkazovat je na nejbližšímísto zpětného
odběru ELTMA. Vzhlbdem k tomu, žehrozll vznik černých skládek nebo odkládání pneumatik
u kontejnerů, byl zachován příjem na sběrném dvoře v nezměněném modelu (vůčiobčanům).
Tedy za vybíraný poplatek. Pneumatiky jsou vzhledem k dostatečnékapacitě sběrného dvora
skladovány a průběžněnabizeny pro dalšívyužitízejménajako technický prvek pro zajištění

skládky anebo jsou používány jako prostředky zmírňuj ícínárazy(např. kontejnerů, při vykládce
sudů apod.) a podobně.

Jiné využitípneumatik v Českérepublice není k dispozici, např. firma HARGO a,s. ukončila
provoz v 6l2OL6, energetické využiti pneumatik je pozastaveno, vývoz do Čínya dalšíchzemí
mimo EU byl ukončen, pyrolýza anebo výroba granulátu zpracuje jen zlomek použitých
pneumatik apod.
Poplatek za převzetí pneumatiky:

Dle platného ceníku je za převzetí pneumatiky účtovánpoplatek.
Přehled vybraných částekje v příloze.
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