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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 25. 10. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“), ve věci zpětného řešení 

skládkové situace týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady v letech 2009 

až 2010 (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech). Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto 

informace:  

Bylo v tomto období přípustné živelně (laický výklad k §11 odst.1) ukládat neupravený 

stavební a demoliční odpad ( železobetonová drť, betonová drť, živičné konstrukce, 

stavební suť) na povrch terénu v režimu zákona o odpadech ( §12, §13, §14) – když 

se nejednalo o konstrukční celky využitelné mimo režim zákona o odpadech? Jaký byl 

důvod ke zrušení §11 zákona novelou z roku 2010? 

Dále doplňujete, že osoba, která nakládala s odpadem neměla oprávnění k nakládání 

s odpady podle §14 odst.1. Vzniklý odpad nebyl výrobkem podle zák. č.22/1997 Sb., 

Zákon o technických požadavcích na výrobky a nebyl stanoven ani obsah škodlivých látek 

podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

V první řadě si Vás dovolujeme upozornit, že Vámi požadované informace nejsou 

informacemi o životním prostředí, jak je definuje § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb. MŽP 

posoudilo Vaši žádost podle obsahu jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 106/1999 Sb.“). Avšak ani podle zákona č. 106/1999 Sb. (ani podle zákona č. 123/1998 
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Sb.) nemá MŽP povinnost vytvářet stanoviska k „běžným“ dotazům a vytvářet tak novou 

informaci.  

K Vaší žádosti Vám přesto sdělujeme, že využití stavebních odpadů na povrchu terénu 

mohlo v letech 2009 až 2010 také jako nyní probíhat pouze v zařízení pro využití odpadů 

podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě terénní úpravy 

povolené stavebním úřadem je možné rovněž uvažovat o režimu § 14 odst. 2 zákona 

o odpadech, tedy bez nutnosti získat souhlas krajského úřadu, a to v případě, že zařízení 

nesloužilo výhradně k využívání odpadů a využívané odpady byly vymezeny ve stavebním 

povolení nebo odpovídaly materiálům vymezeným ve stavebním povolení. Při využití 

odpadu na povrchu terénu musely být rovněž splněny podmínky vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.  

Zrušení § 11 zákon o odpadech došlo v důsledku transpozice rámcové směrnice 

o odpadech. V rámci této transpozice významově nahrazen novým § 9a, kde je vymezena 

hierarchie nakládání s odpady, která rovněž upřednostňuje využívání odpadu před jeho 

odstraňováním. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 


