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ROZHODNUTÍ č. 146

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 (dále jen „správní řád“), vydává po provedeném správním řízení toto rozhodnutí:
Zeminy vytěžené z bermy levého břehu koryta toku Moštěnka v úseku cca 0,020 až 0,200 km, tedy
v délce cca 180 m, které budou použity na vyrovnání nivelety hráze v průběhu stavby „MOŠTĚNKA,
ŽALKOVICE - OPRAVA HRÁZÍ“
nejsou odpadem
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech.
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 5. 12. 2016 žádost společnosti Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00
Brno, IČ: 70890013 (dále jen „investor“), zastoupené na základě plné moci společností Agroprojekt PSO
s.r.o., se sídlem Slavíčkova 1b, 638 00 Brno, o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda zemina či
sediment vytěžený z bermy levého břehu koryta toku Moštěnka v úseku cca 0,020 až 0,200 km, tedy
v délce cca 180 m, které budou použity na vyrovnání nivelety hráze v průběhu stavby „MOŠTĚNKA,
ŽALKOVICE - OPRAVA HRÁZÍ“, prováděnou investorem, je považován za odpad podle zákona
o odpadech. K žádosti byly doloženy následující podklady:







Technická zpráva stavby „MOŠTĚNKA, ŽALKOVICE - OPRAVA HRÁZÍ“ zpracovaná společností
Agroprojekt PSO s.r.o. v červenci 2016,
Podélný profil SO 01 LB Hráz KM_0_00_0_80,
Podélný profil SO 01 LB Hráz KM_0_80,
Podrobná situace SO 01 Hráz,
Podrobná situace SO 01 Hráz KM_0_80_KU,
Vzorový příčný řez.

Jak je uvedeno v technické zprávě akce „MOŠTĚNKA, ŽALKOVICE - OPRAVA HRÁZÍ“, v rámci stavby
dojde k odstranění dřevin z bermy toku a také z koruny levobřežní ochranné hráze, zde včetně pařezů
a kořenů. Na dorovnání hráze bude použita zemina odebraná z levobřežní bermy koryta, tedy ne přímo
z koryta toku, ale z části, která je zaplavena vodou pouze výjimečně při vyšším průtoku vody korytem
toku.
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Zemní práce budou probíhat tak, že nejprve bude sejmuta orniční vrstva o tloušťce 0,15 m, včetně
návodního líce bermy, kde má dojít k odtěžení zeminy. Poté bude odtěžena část zeminy s kořeny, výkop
bude proveden včetně zazubení, spára vyčištěna od nečistot. Sejmuté vrstvy budou pročištěny od
dřevní hmoty a nežádoucích nečistot a uloženy na mezideponii podél vzdušného líce hráze. Poté bude
hráz dorovnána na požadovanou výšku uvedenou v předložených dokumentech podélný profil a příčné
profily, zdrojem zeminy bude pročištěný odkopek a zemina vytěžená z bermy koryta. Odtěžení zeminy
bude prováděno pouze v takovém rozsahu, aby zemina byla zcela využita pro dorovnání a zasypání
hráze, tedy s přebytky zemin není uvažováno. Z tohoto důvodu bude odtěžení provedeno jen v potřebné
míře (v úseku cca 0,020 až 0,200 km, tedy v délce cca 180 m).
V průběhu řízení krajský úřad zkoumal, zda jsou naplněny podmínky pro zařazení movité věci –
vytěžené zeminy z bermy koryta toku Moštěnka - mezi odpady ve smyslu ust. § 3 zákona o odpadech.
Vycházel při tom z informací uvedených ve výše uvedených dokumentech.
Krajský úřad má za to, že ačkoliv v předložené technické zprávě je používáno pojmenování pro
uvažovaný těžený materiál „sediment“, ve skutečnosti se jedná o zeminu. Zákon o odpadech pracuje
s termínem „sediment“ v případě, že se jedná o sedimenty nacházející se v korytě toku „aktuálně“
ukládané činností protékající vody. V řešeném případě se jedná o zeminy sedimentárního původu
z bermy koryta, které, stejně jako ostatní fluviální sedimenty tohoto typu uložené v kvartéru, vystupují
ve významných mocnostech podél vodotečí a zasahují často do značných vzdáleností od vodních toků.
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
ve správním řízení o odstranění pochybností neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité
věci, jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.
Investor v předložené technické zprávě uvádí, že zeminy vytěžené v průběhu stavby „MOŠTĚNKA,
ŽALKOVICE - OPRAVA HRÁZÍ“ využije pro účely té stejné stavby, tedy na místě, na kterém budou
vytěženy. Na základě této skutečnost se zákon o odpadech na výše uvedené zeminy dle § 2 odst. 3
téhož zákona nevztahuje. Investor nemá v úmyslu se zemin vytěžených z bermy koryta zbavit, jejich
původní účelové určení nezanikne, nejsou tedy odpadem ve smyslu § 3 zákona o odpadech.
Na základě těchto skutečností rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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 oznámení 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.
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