Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 17. 10. 2018 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o poskytnutí těchto
informací:
Informace k „bývalým skládkám odpadu“ v katastrálním území obcí, které náleží pod
obec Bílou Lhotu, tj. - obec Bílá Lhota a její místní části: Červená Lhota, Hrabí,
Hradečná, Pateřín, Měník a Řimice.
K dané věci požadoval žadatel sdělit:
1) seznam (případně název) všech „skládek odpadu“, které byly v minulosti v
katastrálním území shora uvedených obcí povoleny dle tehdejších právních předpisů.
K těmto „povoleným“ skládkám dále jednotlivě sdělit podrobnosti a to : 2) obec (místní
část) v níž se skládka nalézala, 3) čísla parcelní jež odpovídají současnému číslování
katastru nemovitostí, 4) jmenovitě či výčtem právní předpisy, dle nichž byly skládky
povoleny, 5) v jakém časovém horizontu (tj. od kdy do kdy) byly tyto skládky povoleny,
6) k ukládání jakého odpadu byly určeny.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářští, neeviduje v rámci své evidence
uzavřených skládek dle § 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, žádnou uzavřenou
skládku nacházející se na požadovaných katastrálních územích náležejících pod obec
Bílá Lhota.
Na vymezeném katastrálním území rovněž neevidujeme žádnou skládku, která by byla
povolena dle dřívějších právních předpisů.
Krajský úřad Olomouckého kraje doporučil žadateli čerpat další informace z tzv.
systému evidence kontaminovaných míst, což je veřejná databáze provozovaná
Ministerstvem
životního
prostředí,
dostupná
na
webových
stránkách
http://info.sekm.cz/. V této veřejně dostupné databázi byly nalezeny dva záznamy
týkající se předmětných katastrálních území. Detaily těchto záznamů byly poskytnuty
v souborech zaslaných v příloze. Jedná se o lokality, kam byl ukládán odpad před
účinností právní úpravy v odpadovém hospodářství v ČR tedy před účinností zákona
č. 238/1991 Sb., o odpadech.
Informaci zpracoval:
Dne 31. 10. 2018, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
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