Odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení technické ochrany prostředí
a energetiky

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
Záběhlice
106 00 Praha 10

DATUM

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

24. února 2020

Bc. Magda Matoušková

KUZL 630/2020

KUSP 630/2020 ŽPZE-MM

ROZHODNUTÍ č. 6
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 2 odst. 2, § 29 odst. 1, § 67 odst. 1 písm.
g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 2
písm. i), § 78 odst. 6 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 v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává po provedeném správním řízení
toto rozhodnutí:
obytný přívěs typ A420/NBM750, rok výroby 1984, nacházející se na ulici Na potůčkách
u garáží, na parcele č. 721/2 v katastrálním území Krásno nad Bečvou
je odpadem
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 6. 1. 2020 žádost společnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2,
Záběhlice, PSČ: 106 00, Praha 10, IČ: 48029483 (dále jen „žadatel“) o rozhodnutí
v pochybnostech, zda se movitá věc dle § 78 odst. 2 písm. i) považuje za odpad. Žadatel
je vlastníkem pozemku parc. č. 721/2 v k. ú. Krásno nad Bečvou, na němž se nachází obytný
přívěs typ A420/NBM750, rok výroby 1984 (dále jen „autovrak“), který je předmětem podané
žádosti.
Městský úřad Valašské Meziříčí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního
prostředí, obdržel od Městské policie Valašské Meziříčí dne 24. 10. 2019 postoupení úředního
záznamu o nálezu autovraku č. j.: 129060/2019. Při kontrolní činnosti hlídka Městské policie dne
15. 10. 2019 nalezla vrak přípojného vozidla (obytného karavanu), typ A420/NBM750, r. v. 1984
na ulici Na Potůčkách u garáží. Majitel ani odpovědná osoba nebyli zjištěni. Vzhledem k tomu,
že dochází k obydlování karavanu bezdomovci, oznámila městská policie tento nález Městskému
úřadu Valašské Meziříčí. Dne 14. 11. 20219 provedl pracovník OŽP Městského úřadu Valašské
Meziříčí šetření na místě samém a byl potvrzen nález autovraku – obytného karavanu
na pozemku p. č. 721/2 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Současně byla pořízena fotodokumentace
neutěšeného stavu, v jakém se předmětný autovrak nacházel. Pozemek p. č. 721/2 v k.ú. Krásno
nad Bečvou je majetkem žadatele. Majitel autovraku není znám a nelze jej v registrech vozidel
dohledat. Z tohoto důvodu byl žadatel vyzván Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem
Životního prostředí, č.j.: MeUVM 141411/2019 k předání autovraku oprávněné osobě.
Vzhledem k tomu, že žadatel není vlastníkem předmětného autovraku, navrhl Městskému úřadu
Valašské Meziříčí, odboru Dopravně správních agend, aby provedl uložení povinnosti
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provozovateli autovraku, odstranit tento autovrak, odstavený na pozemní komunikaci, mimo
pozemní komunikaci. Odbor dopravně správních agend provedl dne 3. 12. 2019 místní šetření.
Dle Sdělení ve věci uložení povinnosti odstranit vrak z pozemní komunikace vydaného
dne 6. 12. 2019 Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem Dopravně správních agend,
č.j.: MěÚVM 147191/2019 se nejedná o pozemní komunikaci a tudíž správní úřad nebude
zahajovat správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku odstranit vrak z pozemní
komunikace dle ustanovení § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že žadatel jakožto vlastník pozemku, má zájem autovrak předat oprávněné
osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků dle § 37 odst. 1 zákona o odpadech a vzhledem k tomu, že se v registru
nepodařilo dohledat vlastníka autovraku, dohodl se Městským úřadem Valašské Meziříčí,
odborem Životního prostředí na umístění výzvy pro vlastníka autovraku, aby jej odstranil.
V případě, že tento tak neučiní, je žadatel připraven, zajistit předání autovraku oprávněné osobě
podle zákona o odpadech. Má se za to, že majitel se chtěl autovraku zbavit a umístil jej za tímto
účelem na pozemek žadatele a tedy mimo místa k tomu určená.
Správní řízení ve výše uvedené věci bylo zahájeno na návrh AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2,
Záběhlice, PSČ: 106 00, Praha 10, IČ: 48029483, která rozhodnutí o této otázce potřebuje jako
podklad ke své další činnosti. V průběhu řízení zkoumal krajský úřad, zda jsou naplněny
podmínky pro zařazení movité věci mezi odpady ve smyslu ust. § 3 zákona o odpadech.
Podle § 3 odst. 1 zákona o odpadech je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Pokud podle § 3 odst. 3 zákona o odpadech vlastník
movité věci v řízení o odstranění pochybností neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit
se předmětné movité věci, jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. Proto v průběhu
řízení zkoumá krajský úřad, zda jsou naplněny podmínky pro zařazení výše uvedeného odpadu
mezi odpady ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech.
Po celkovém šetření a na základě předložených dokladů bylo prokázáno, že charakter
předmětného autovraku je takový, že je vyloučeno jeho případné využití k původnímu účelu.
V rámci šetření bylo krajským úřadem zjištěno, že autovrak, definovaný ve výroku tohoto
rozhodnutí, ztratil své užitné vlastnosti a dle předložené fotodokumentace je zřejmé, že se
nachází ve stupni pokročilého rozkladu. Je poškozený, rozbitý, rozlámaný a zničený. Nelze tedy
předpokládat jeho využití k původnímu účelu. Dále na základě faktu, že byl odložen po dobu
několika měsíců na pozemku žadatele a i přes výzvu o něj majitel nejeví žádný zájem, má krajský
úřad za to, že se jej chce majitel zbavit. Krajský úřad má tedy za to, že byly naplněny podmínky,
stanovené § 3 zákona o odpadech. Současně dle zákona o odpadech § 36 písm a)
je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu
na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí..
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí, tedy že obytný přívěs typ A420/NBM750, rok výroby 1984, nacházející
se na ulici Na potůčkách u garáží, na parcele č. 721/2 v katastrálním území Krásno nad Bečvou
je tedy odpadem - autovrakem
K žádosti byly doloženy následující podklady:
-

Žádost společnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, PSČ: 106 00, Praha 10,
IČ: 48029483 o rozhodnutí v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, dle § 78
odst. 2 písm. i) zákona o odpadech ze dne 6. 1. 2020, značka 112/OHM/20-

-

Úřední záznam o nálezu vraku ze dne 15. 10. 2019, č. j.: MeUVM 129060/2019 vydaný
Městskou policií Valašské Meziříčí.

-

Výzva k předání autovraku oprávněné osobě ze dne 15. 11. 2019 vydaná Městských úřadem
Valašské Meziříčí, odborem Životního prostředí, č.j.: MeUVM 141411/2019.
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-

Sdělení ve věci uložení povinnosti odstranit vrak z pozemní komunikace ze dne 6. 12. 2019
vydané Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem Dopravně správních agend,
č.j.: MěÚVM 147191/2019.

-

Fotodokumentace autovraku.

Všechny výše uvedené podklady a doklady jsou součástí správního spisu.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením
rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo
s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává
u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu dvou
stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví
je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2
správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního
řádu nepřípustné.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(Dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Na vědomí:
- Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí odbor životního
prostředí
- Městský úřad Valašské Meziříčí, Zašovská 784 757 01 Valašské Meziříčí odbor dopravně
správních agend
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