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Rozhodnutí
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 67 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 78
odst. 2 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) rozhodl dnešního dne takto:
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc - živičné výfrezky, které
vznikly při realizaci díla „Revitalizace místních částí Válkov, Malý Válkov, část ulice
Hřbitovní“ v k. ú. Hněvotín a byly uloženy na pozemku parc. č. 993/128
v k. ú. Hněvotín
nepovažuje za odpad.

Odůvodnění
Krajský úřad zahájil řízení ve věci rozhodnutí v pochybnostech, dle ustanovení § 78
odst. 2 písm. i) zákona o odpadech, zda se movitá věc - živičné výfrezky, které
vznikly při realizaci díla „Revitalizace místních částí Válkov, Malý Válkov, část ulice
Hřbitovní“ v k. ú. Hněvotín a byly uloženy na pozemku parc. č. 993/128
v k. ú. Hněvotín – považuje za odpad na základě
Krajský úřad oznámil zahájení správního řízení v předmětné věci všem známým
účastníkům řízení – Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín, IČ: 00298913
a společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
IČ: 60838744 (oba subjekty v řízení zastupoval na základě plné moci
Dne 10. 3. 2014 provedl krajský úřad místní šetření na pozemku parc. č. 993/128
v k. ú. Hněvotín, kam byl předmětný materiál po jeho vzniku uložen. Bylo zjištěno, že
předmětným materiálem jsou živičné výfrezky bez podstatného obsahu dalších
příměsí, které svou frakcí připomínají hrubý živičný recyklát.

Krajský úřad v průběhu správního řízení zjistil následující rozhodné skutečnosti:
Dne 7. 2. 2012 bylo stavebním odborem Magistrátu města Olomouce vydáno
stavební povolení na stavbu a stavební úpravy místních komunikací „Revitalizace
místních částí Válkov, Malý Válkov, část ulice Hřbitovní“ v obci Hněvotín.
Výše uvedenou stavbu realizovala na základě smlouvy o dílo č. 841/NAAA012/021/2013 ze dne 10. 4. 2013 (a jejích dodatků č. 1 ze dne 12. 6. 2013 a č. 2 ze
dne 21. 8. 2013) společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, IČ: 60838744 (dále jen „STRABAG a.s.“). Staveniště bylo předáno
společnosti STRABAG a.s. dne 29. 5. 2013, přičemž na základě dohody ze dne
31. 5. 2013 uzavřené mezi obcí Hněvotín a společností STRABAG a.s. zůstávají
přebytky odtěžených stavebních materiálů majetkem obce a dle uvedené dohody
mají být shromážděny na pozemku parc. č. 993/128 v k. ú. Hněvotín ve vlastnictví
obce Hněvotín.
Dle vyjádření obce Hněvotín bylo ponechání si přebytků z výše uvedené stavby
motivováno předpokladem jejich dalšího využití při realizaci stavby sportovního
areálu Hněvotín. Živičné výfrezky mají být dle dohody uzavřené dne 20. 5. 2013 mezi
obcí Hněvotín a Olomouckou obalovnou Hněvotín s.r.o., Hněvotín č. 431, 783 47
Hněvotín, IČ: 28340710 (dále jen „Olomoucká obalovna Hněvotín s. r. o.“) touto
obalovnou převzaty k přepracování v procesu výroby a ve formě výrobku využity
k pokládce asfaltového povrchu plánované in-line dráhy ve sportovním areálu
Hněvotín. Pro výstavbu sportovního areálu Hněvotín bylo stavebním úřadem
Obecního úřadu Lutín dne 9. 1. 2013 vydáno územní rozhodnutí č. j.
SÚ/8/1944/2012/2013, kterým se mění územní rozhodnutí č. j. SÚ/85/213/2007 ze
dne 29. 3. 2007 (změna zahrnuje též pozemek dočasného uložení přebytků
stavebních materiálů).
Asfaltový výfrezek je běžně využíván k přepracování v obalovnách, kdy je následně
používán de facto ke stejnému účelu, k jakému sloužil doposud, tedy k vytvoření
finálních asfaltových povrchů pozemních komunikací a stezek. Vhodnost
předmětného materiálu k danému způsobu využití vyplývá také z vyjádření
zhotovitele projektu dobudování sportovního areálu Hněvotín
ze dne 16. 12. 2013 a generálního
projektanta Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc,
IČ: 25870092.
Na základě výše uvedených informací posoudil krajský úřad předmětný materiál
ve vztahu k § 3 odst. 5 zákona o odpadech, přičemž došel k závěru, že předmětný
materiál splňuje podmínky pro to, aby mohl být považován za vedlejší produkt.
Za vedlejší produkt lze dle § 3 odst. 5 zákona o odpadech považovat movitou věc,
která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci,
a to tehdy, když vzniká jako nedílná součást výroby, její další využití je zajištěno, její
další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní
praxe a její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede
k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. Uvedené podmínky
musí být přitom splněny současně.
Lze souhlasit, že předmětné živičné výfrezky skutečně vznikly jako „nedílná součást“
při provádění stavebních prací při rekonstrukci komunikací v obci Hněvotín a před
dalším využitím (přepracováním obalovnou a realizací in-line stezky na stavbě
sportovního areálu v obci Hněvotín) není nutné tento materiál zpracovávat jiným
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způsobem, než jaká je běžná výrobní praxe (výfrezky jsou běžně zpracovávány
obalovnami v rámci procesu výroby).
Za splnění podmínky, že využití movité věci je zajištěno, pak lze považovat
skutečnost, že sama obec Hněvotín je investorem stavby sportovního areálu
Hněvotín, na niž bylo stavebním úřadem Lutín dne 29. 3. 2007 vydáno územní
rozhodnutí č. j. SÚ/85/2013/2007 a jeho změna č. j. SÚ/8/1944/2012/2013 ze dne
9. 1. 2013 a o odběru a dalším využití materiálu byla obcí uzavřena dohoda
s Olomouckou obalovnou Hněvotín, s. r. o. Realizace živičného povrchu in-line
stezky je přitom v souladu s projektem stavby a je tedy v souladu se zvláštními
právními předpisy (zde zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním
řádu, v platném znění (stavební zákon).
Poslední podmínkou je pak to, že využití předmětného materiálu nepovede
k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. Na splnění této
podmínky lze usuzovat ze skutečnosti, že vyfrézované živičné povrchy mají shodné
vlastnosti jako nově realizované živičné povrchy (výjimkou mohou být starší asfaltové
povrchy s obsahem dehtu, které se však vyznačují obsahem PAU vyšším než
25 mg/kg, což není případ posuzovaného materiálu).
Vzhledem k tomu, že v době vzniku předmětných živičných výfrezků tedy byly
splněny všechny podmínky pro to, aby tyto mohly být považovány za vedlejší produkt
dle § 3 odst. 5 zákona o odpadech, přičemž jejich vlastník je od samého vzniku
nepovažoval za odpad, a v průběhu řízení o odstranění pochybností vedeného
v souladu s § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech byl prokázán opak úmyslu
zbavit se předmětné movité věci jako odpadu, movitá věc - živičné výfrezky, které
vznikly při realizaci díla „Revitalizace místních částí Válkov, Malý Válkov, část ulice
Hřbitovní“ v k. ú. Hněvotín a byly uloženy na pozemku parc. č. 993/128
v k. ú. Hněvotín za účelem jejich následného využití při realizaci živičných povrchů
in-line stezky, není odpadem.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání dle
ustanovení § 81 a § 82 správního řádu k Ministerstvu životního prostředí podáním
učiněným u krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

„otisk úředního razítka“

RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

3/4

Č. j.: KUOK 40818/2014

Rozdělovník
Obdrží do datové schránky:
- Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín (na vědomí)
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov (na vědomí)
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