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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 - kusy betonu, které
vznikly při realizaci díla „Revitalizace místních částí Válkov, Malý Válkov, část ulice
Hřbitovní“ v k. ú. Hněvotín, byly uloženy na pozemku parc. č. 993/128 v k. ú.
Hněvotín a následně předány společnosti Kontejnery Müller s.r.o., se sídlem
Hněvotín 253, 783 47 Hněvotín, IČ: 27813517 (dále jen „Kontejnery Müller s.r.o.“) považuje 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 - kusy betonu, 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 podání
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
předmětný beton se na daném pozemku již nenachází, neboť byl dne 17. 1. 2014
předán společnosti Kontejnery Müller s.r.o., což bylo doloženo fakturou č. 140100034
vystavenou dne 22. 1. 2014.

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 (mj. in-line dráha, podloží tribuny, terénní úpravy). Pro tuto akci 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).
Protože využití betonu nebylo možné v kusovitosti, v jaké se nacházel a jeho drcení
na místě se ukázalo jako nevhodné z hlediska emisí prachu a hluku a také
ekonomicky nevýhodné, byly kusy betonu předány dne 17. 1. 2014 společnosti
Kontejnery Müller s.r.o. Tato společnost je oprávněnou osobou ke sběru a výkupu
odpadů.
Vzhledem k tomu, že ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o odpadech každá movitá věc,
které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, přičemž
ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití nebo
odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru
nebo výkupu odpadů podle zákona o odpadech bez ohledu na to, zda se jedná
o bezúplatný nebo úplatný převod, považují se předmětné kusy betonu za odpad.

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
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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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