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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 22. 5. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se recyklačních nádob dotovaných SFŽP ČR, které se 

nacházejí na vlakové zastávce Železná Ruda. Ve své žádosti poukazujete na to, že se 

všechny materiály horem vhazované různými otvory dole scházejí v 1 společném boxu, 

což může mít podle Vašeho názoru velmi negativní dopad na přístup obyvatelstva 

k myšlence recyklace i k programům na ochranu ŽP, a požadujete poskytnout informace: 

kdo je kompetentní za tyto nádoby a podmínky dotací na ně? Eventuálně proč tato situace 

nastala a kdy bude (vy)řešena. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Projekt nádob na tříděný odpad v prostorách vlakových nádraží a nástupišť, který je 

financován z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2007 

– 2013, je společným projektem MŽP, Národní rady osob se zdravotním postižením, 

Správy železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen „SŽDC“), a Českých drah, a.s. (dále jen 

„ČD“). Tyto boxy na tříděný odpad jsou ve správě ČD a SŽDC. Memorandum o spolupráci 

na projektu obsahuje podmínky užívání košů pro ČD a SŽDC, které zajišťují provoz, 

údržbu a obsluhu nádob na tříděný odpad a rovněž řádné třídění odpadů a jejich svoz 

k následnému využití. 

Konkrétně u železniční stanice Železná Ruda – centrum, vyvážení odpadů z košů 

na tříděný odpad zajišťuje SŽDC – zaměstnanci Správy tratí Plzeň, kteří odpad sváží 

na středisko Traťového okrsku Klatovy, kde v případě potřeby, odpad vytřídí podle 

jednotlivých komodit. 
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Situace, která nastala dne 22. 5. 2017, jíž jste popsala ve své žádosti, je politováníhodná. 

Podle informací místní pobočky SŽDC, u které jsme Vámi popsanou situaci prověřovali, 

probíhala na trati od 11. 5. do 24. 5. výluka, a bylo potřeba se věnovat využití výlukového 

času. Protože koše byly plné, pracovníci traťového okrsku je vyvezli na začátku minulého 

týdne, bohužel jim došly igelitové pytle, které vozí v autě. Z těchto důvodů nové neosadili. 

Pytle byly osazeny v pátek 26. 5. před víkendem, kdy se očekává větší nápor cestující 

veřejnosti. 

Na základě Vašeho upozornění zvýšíme v této oblasti kontrolní činnost, abychom 

maximálně předcházeli podobným situacím. Připomínky cestující veřejnosti bereme vždy 

v úvahu a každému podnětu věnujeme pozornost.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 


