
                                                                                         

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

Předmět :  Likvidace odpadu kategorie 180103 se zaměřením na jednorázové pleny a dámské 

hygienické vložky 

 

 

 

Text :          Dle zákona č. 166/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mě zajímají následující 

údaje: 

 

1) Jaké celkové množství tohoto infekčního odpadu vyprodukuje vaše nemocnice za 1 

rok? Pokud možno, odděleně za rok 2019 a 2020 (nárůst kvůli Covid-19). 

2) Jakou formou je tento odpad zpracován? Vlastní likvidace nebo odvoz spol., která se 

likvidací zabývá (spalovna)? 

3) Jaké jsou vaše náklady za likvidaci 1 tuny tohoto infekčního odpadu? Zajímají mě 

jak náklady za provoz vlastní likvidační jednotky (spotřeba elektrické energie za 

vysokofrekvenční ohřev a cena za el. energii, příp. cena za jiný způsob vlastní 

likvidace), tak za svoz odpadu, příp. odvoz vlastní dopravou, do spalovny? 

                         

Děkuji za poskytnuté informace, budou použity jako podklad k projektu na likvidaci 

tohoto infekčního odpadu. Informace prosím elektronickou formou, nejlépe do DS, 

příp. na uvedený email. 

 

 

 

 

Datum podání :    28.01.2021 
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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: čtvrtek 4. února 2021 11:14
Komu:
Předmět: likvidace odpadu

 

Dobrý den,  
 
v reakci na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. uvádím, že 
Fakultní nemocnici Hradec Králové byl udělen souhlas k upuštění od 
třídění nebo odděleného shromažďování odpadů. Proto je veškerý 
zdravotnický odpad vyprodukovaný ve FN HK  ((dle katalogu odpadů 
skupina 18 – odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo 
z výzkumu s nimi souvisejícího ( s výjimkou kuchyňských odpadů a 
odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím 
bezprostředně nesouvisí)) evidován souhrnně pod číslem odpadu 18 
01 03 N . Z uvedeného důvodu nelze objem vybraného odpadu vyčíslit 
samostatně.  
 

Pěkný den. Lipertová 

 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 

vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
tel. 495 832 174 

 




