Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Nalezený odpad v k.ú. Míkovice

Žádost o informace a odpověď:
Vážený pane,
k Vaší žádosti o informace týkající se nalezeného odpadu v k.ú. Míkovice nad Olšavou Vám sděluji:
1. „Zda a jak je prováděna kontrola vašimi pracovníky v oblasti stavu životního prostředí a to
především obchůzkami přímo v terénu, nebo spíše spoléháte na aktivitu obyvatel města?“
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (dále jen SŽP) provádí kontroly dle ustanovení § 79
a § 80, zákona o odpadech č.185/2001 Sb., (v platném znění), a to především u právnických
a fyzických osob oprávněných k podnikání na území celého ORP, tj. na katastrálním území obcí,
spadajících do působnosti našeho SŽP. V případech, kdy původce odpadu nebo fyzická nepodnikající
osoba v rozporu s výše uvedeným zákonem o odpadech odloží odpad mimo vyhrazená místa, nebo jej
použije např. k vyrovnání terénních nerovností, se většinou dozvídáme až na základě podnětu.
2. „Zda nebyl porušen zákon o hospodaření s odpady ve výše popsaných případech?“
Při místním šetření bylo zjištěno, že odpad (rozdrcená zřejmě azbestocementová krytina) byla
navezena do terénní nerovnosti zaužívané polní komunikace na pozemku p.č. 768/21, částečně
zasahující i do pozemku p.č. 720/21, k.ú. Míkovice nad Olšavou. Ostatní stavební suť (zbytky cihel,
stavební suť) je navezena na pozemku p.č. 768/21, k.ú. Míkovice nad Olšavou.
V tomto případě byl porušen zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, kdy neznámý
původce popř. fyzická osoba se zbavila odpadu nebo jej použila v rozporu s tímto zákonem.
3. „Pokud ano, jak bude postupováno pro zajištění minimalizace dopadů tohoto znečistění včetně
termínu uvedení těchto lokalit do uspokojivého stavu?“
Vzhledem k tomu, že v této fázi šetření neznáme původce odpadu, budou písemně vyzváni
k odstranění navezeného odpadu majitelé výše uvedených pozemků.
4. „Zda nehrozí v popsaných lokalitách k nebezpečí poškození zdraví osob (lokality jsou volně
přístupné veřejnosti)?“
V případě, že jde skutečně také o zbytky cementoazbestové krytiny, je tento odpad zařazen mezi
tzv. nebezpečné odpady, s nimiž musí být nakládáno dle příslušných nařízení v odpadovém
hospodářství.
5. „O konečném termínu odstranění tohoto znečištění?“
V tomto případě bude majitel pozemku vyzván k okamžitému odstranění tohoto odpadu.
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