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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, 

Vám na základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 19.02.2020, požadované informace v plném rozsahu sděluje. 

Dotaz: „Na jakém základě Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí vydal povolení k odvozu 

odpadů z pozemku parc. č. 1649/1 a 1649/15 v k. ú. Sadská, vydané pod číslem jednacím: MUNYM-

100/92033/2018/Min …. a zda bylo v této předmětné věci zahájeno další řízení nebo byla věc předána 

dalším orgánům veřejné moci k řešení.“ 

K žádosti o poskytnutí informace bylo Odborem životního prostředí Městského úřadu Nymburk sděleno, 

že dne 18.09.2018 byl zdejší Odbor životního prostředí Městského úřadu Nymburk požádán městem 

Sadská o součinnost při dosažení odvozu odpadů, které byly shromážděny původcem odpadů 

(zhotovitelem stavby), se kterým mělo město Sadská (investor) sepsanou smlouvu o dílo na zhotovení 

díla „přechod pro chodce ulic Poděbradská, Houškova v Sadské“ na pozemcích parc. č. 1649/1 a 1649/15 

v k. ú. Sadská. Na předmětných pozemcích bylo provedeno Odborem životního prostředí Městského 

úřadu Nymburk několik místních šetření a pořízena fotodokumentace. Vzhledem k tomu, že skutečně byl 

na místě zjištěn stav, který investor popisoval (bylo zde shromážděno velké množství odpadů – asfaltové 

kry, betony, zemina apod.), byla s prováděcí firmou zahájena kontrola oznámením čj. MUNYM- 

100/92033/2018/Min ze dne 03.12.2018, kdy bylo mimo jiné požadováno odstranění uvedených 

odpadů, jichž byla prováděcí firma původcem. Ve stanovené lhůtě však nebyla uložená povinnost 

splněna, a proto bylo s prováděcí firmou zahájeno správní řízení pro spáchání přestupku dle § 15 odst. 1 

písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Protože se 
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odpady nacházely na pozemcích, které měl investor pronajaty a nájemce požadoval úklid pozemků, bylo 

povoleno Odborem životního prostředí Městského úřadu Nymburk investorovi zde shromážděné 

odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), odstranit, přičemž podmínkou bylo, že na 

vážních lístcích od oprávněné osoby bude jako původce uvedena prováděcí firma, neboť je jejich 

skutečným původcem. Dne 21.01.2019 byly předloženy investorem vážní lístky, které prokazují 

odstranění odpadů a jejich předání oprávněné osobě s tím, že jako původce byla uvedena prováděcí 

firma, jak bylo požadováno (viz doklady od osoby oprávněné k převzetí odpadů - č. A103509 ze dne 

11.12.2018, č. A103510 ze dne 11.12.2018, č. A103511 ze dne 12.12.2018, č. A103512 ze dne 

12.12.2018, č. A103513 ze dne 13.12.2018, č. A103514 ze dne 13.12.2018, č. A103515 ze dne 

14.12.2018, č. A103516 ze dne 14.12.2018, č. A103517 ze dne 17.12.2018). Odbor životního prostředí 

Městského úřadu Nymburk shledal v jednání prováděcí firmy, která nakládala s odpady na místech 

k tomu neurčených, porušení povinnosti vyplývající z § 12 odst. 2 zákona o odpadech, a tedy spáchání 

přestupku dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech a celou věc zaslal k vyřízení věcně a místně 

příslušnému orgánu České inspekci životního prostředí. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
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