Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
V Olomouci dne 22.3.2019
Č. j.: KUOK 32392/2019
Spis. zn.: KÚOK/23623/2019/OŽPZ/7044
Vyřizuje: Ing. Petr Březina
Telefon: 585 508 647
E-mail: p.brezina@olkraj.cz
Datová schránka: qiabfmf
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků příloh: 0

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:
I.
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc –
vozidlo Škoda 110R, VIN A5057499, r.v. 1975, barva karoserie: zelená
ve vlastnictví fyzické osoby:
nepovažuje za odpad,

II.
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc –
vozidlo Škoda 110R, VIN A5055295, r.v. 1977, barva karoserie: oranžová
ve vlastnictví fyzické osoby:
nepovažuje za odpad,

III.
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc –
vozidlo Škoda 110R, VIN 5913678, r.v. 1973, barva karoserie: zelená
ve vlastnictví fyzické osoby:
nepovažuje za odpad,

IV.
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc –
vozidlo Škoda 110R, VIN 5037161, r.v. 1977, barva karoserie: žlutá
ve vlastnictví fyzické osoby:
nepovažuje za odpad,

V.
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc –
vozidlo Škoda 110LS, VIN 1407224, r.v. 1975, barva karoserie: modrá
ve vlastnictví fyzické osoby:
nepovažuje za odpad,

VI.
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc –
vozidlo Škoda Rapid, VIN TMB13600GK5142096, r.v. 1990, barva karoserie: bílá
ve vlastnictví fyzické osoby:
nepovažuje za odpad,
VII.
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc –
vozidlo Ford, VIN GAB2EJ54347, r.v. 1965, barva karoserie: světle modrá
ve vlastnictví fyzické osoby:
nepovažuje za odpad.

Odůvodnění
Dle ustanovení § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech rozhoduje krajský úřad
v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této
movité věci nebo z moci úřední.
Správní řízení o odstranění pochybností dle § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech,
zda se movité věci – I. vozidlo Škoda 110R VIN A5057499, umístěné na adrese: garáž
II. vozidlo Škoda 110R, VIN A5055295, III. vozidlo
Škoda 110R, VIN 5913678, IV. vozidlo Škoda 110R, VIN 5037161, V. vozidlo Škoda
110LS, VIN 1407224, VI. vozidlo Škoda Rapid, VIN TMB13600GK5142096, VII. vozidlo
Ford, VIN GAB2EJ54347, umístěná na adrese: zahrada RD
považuje za odpad, bylo krajským úřadem zahájeno na základě podnětu Celního
úřadu pro Olomoucký kraj, Tržní 5, 750 00 Přerov doručeného dne 20. 2. 2019, který
rozhodnutí v předmětné otázce potřebuje ke své další činnosti. Vlastníkem vozidel je
fyzická osoba:
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Krajský úřad dopisem č. j.: KUOK 25308/2019 ze dne 27. 2. 2019 oznámil zahájení
správního řízení ve výše uvedené věci. Současně s oznámením o zahájení správního
řízení vyzval krajský úřad účastníka řízení k uplatnění případných návrhů, důkazů a
připomínek k tomuto řízení, zejm. pak předložení veškerých dokladů a informací týkajících
se předmětných věcí.
Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpadech je každá movitá věc, které se osoba
zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, odpadem. Pokud vlastník v řízení
o odstranění pochybností podle § 3 odst. 8 zákona o odpadech neprokáže opak, úmysl
zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo.
Krajský úřad zkoumal v průběhu správního řízení, zda jsou splněny podmínky pro
zařazení movité věci mezi odpady ve smyslu ust. § 3 zákona o odpadech.
Dne 18. 3. 2019 provedl krajský úřad místní šetření za účelem provedení důkazu
ohledáním věcí z důvodu posouzení fyzického stavu movitých věcí, o kterých je v řízení
rozhodováno. V průběhu řízení podal vlastník vozidel své vyjádření a zároveň byly
předloženy doklady k jednotlivým vozidlům.
Krajský úřad ohledáním na místě zjistil, že se jedná o vozidla, která vykazují známky
poškození jak karoserie, tak i vnitřní motorové části, zároveň nesplňují technické
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Dle vyjádření vlastníka vozidel budou
dovážená vozidla využita beze zbytku pro přestavbu na historická vozidla, pouze
nepoužitelné části zjistitelné až během opravy budou odstraněny jako odpad. Vzhledem
k tomu, že se jedná o vozidla vyráběná v letech 1965-1990, mají i ve stavu před renovací
svou historickou hodnotu, což dokumentuje i poptávka a nabídka na trhu, kterou si krajský
úřad v rámci řízení zjišťoval.
Na základě podkladů shromážděných ve správním řízení, jak je popsáno výše, odpovídá
zjištěný stav věci účelu, pro který má být movitá věc dle tvrzení vlastníka použita. Uvedená
movitá věc byla dovezena za účelem opravy a k následnému provozu na pozemních
komunikacích jako historické vozidlo. V řízení o odstranění pochybnosti vlastník movité
věci prokázal, že se této věci nehodlá zbavit, tedy odstranit sám nebo jako odpad
v zařízení k tomuto účelu určeném, případně předat k využití – recyklaci, ani předat osobě
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Jeho záměrem je dovážená vozidla zrenovovat
a registrovat vozidla v registru historických vozidel. Zároveň se jedná o movité věci, které
mají i v současném stavu svou ekonomickou a historickou hodnotu.
Krajský úřad vycházel při rozhodování ve smyslu § 78 odst. 2 písm. i) zákona
o odpadech zejména z těchto podkladů: vyjádření vlastníka vozidel ze dne 15.3.2019,
technické průkazy vozidel, kupní smlouvy k jednotlivým vozidlům, výpis z aktuální inzerce
vozidel zveřejněné na stránkách www.rajveteranu.cz, plná moc k zastupování pro pana
zápis z místního šetření ze dne 18.3.2019.
Na základě výše uvedeného zjistil správní orgán, že nejsou naplněny podmínky
pro zařazení vozidel mezi odpad, jelikož nebyl prokázán úmysl zbavit se movité věci,
ani nebyla prokázána povinnost se věcí zbavit tak, jak vyplývá z ust. § 3 zákona
o odpadech, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

„otisk úředního razítka“

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

Rozdělovník
Obdrží na základě písemné plné moci:
Na vědomí:
-

Celní úřad pro Olomoucký kraj, Tržní 5, 750 00 Přerov

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Petr Březina
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