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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 3. 8. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o vozidlech dlouhodobě odstavených na
pozemních komunikacích. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1)

Jak lze dle zákona rozlišit autovrak od vozidla dlouhodobě stojícího na pozemní komunikaci
bez jakéhokoliv využití či používání, které ovšem není možné odtáhnout, protože nenaplňuje
prvky autovraku.

2)

Jaké jsou plány MŽP toto řešit, jelikož takové vozidlo znečišťuje okolní krajinu.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), definuje autovrak
v § 36 písm. a) jako každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno
k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se
odpadem podle § 3. Tento zákon v § 37 odst. 2 ukládá vlastníkovi vozidla před jeho
předáním osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování,
využívání nebo odstraňování autovraků, povinnost umístit vozidlo na místo, kde
nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody
nebo krajiny. V případě, že je vozidlo umístěno v rozporu s odst. 2 § 37 zákona
o odpadech, přemístí vozidlo obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na
vybrané parkoviště a písemně o tom informuje vlastníka, pokud je možné ho
identifikovat. Další postup je stanoven v odst. 4 a 5 daného ustanovení. V případech, kdy
je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, postupuje se v souladu s § 2, 19
a 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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Ad 2) Tato problematika byla v minulosti řešena s Ministerstvem dopravy, které přislíbilo
vypracovat metodický pokyn, jak postupovat v případě opuštěných vozidel odstavených
na pozemních komunikacích, dosud však tato metodika MŽP nebyla poskytnuta. Později
Ministerstvo dopravy přislíbilo v této věci realizaci koncepčního řešení problému
prostřednictví legislativních změn. Ani zde nemá MŽP informace, v jaké fázi se tato
legislativní příprava nachází. Doporučujeme tedy obracet se v těchto případech přímo na
Ministerstvo dopravy.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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