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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí (dále jen „správní
orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 79 odst.
4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti společnosti
ODEHNAL PROJEKT s.r.o., 9. Května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ 02764750
zmocněné plnou mocí ve věci „Svitávka-chodník v ul. Tyršova“ na pozemcích-chodník: parc. č.
1831, 1832/20, 2078/2, oplocení a sjezdy: parc. č. 1830/19, 1832/2, 1832/3, 1832/4, 1832/5,
1832/6, 1832/7, 1832/8, 1832/9, 1832/10, 1832/11, 1832/12, 1832/13, 1832/14, 1832/15,
1832/16, 1832/17, 1832/18, 1832/19, st. 294, vše k.ú. Svitávka, zmocněné Městysem Svitávka,
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ 00281042
SOUHLASÍ
v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona
se stavbou „Svitávka-chodník v ul. Tyršova“ na pozemcích-chodník: parc. č. 1831, 1832/20,
2078/2, oplocení a sjezdy: parc. č. 1830/19, 1832/2, 1832/3, 1832/4, 1832/5, 1832/6,
1832/7, 1832/8, 1832/9, 1832/10, 1832/11, 1832/12, 1832/13, 1832/14, 1832/15, 1832/16,
1832/17, 1832/18, 1832/19, st. 294, vše k.ú. Svitávka , z hlediska nakládání s odpady.
Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví
tyto podmínky:
Stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě
nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné
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kontrolní prohlídce. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné
stavby, kdy a komu byl předán – včetně IČZ. Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné
prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou /
provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu
(např. vážní lístek).
Popis stavebního záměru
Předmětem stavby je novostavba chodníku v intravilánu městyse Svitávka v ul. Tyršova.
Chodník celkové délky 249,42m je navržen v souběhu s místní komunikací v místě
stávajícího odvodňovacího příkopu. Zpevněné plochy jsou navrženy s dlážděným krytem.
Stavbou dojde k šířkové úpravě jízdního pásu místní komunikace. V návaznosti na stavbu
bude nutné provést stavební úpravy oplocení na hranici veřejného pozemku. Ty budou
spočívat v kompletním vybourání oplocení a provedení oplocení nových s podezdívkou.
Stávající skříňky hlavního uzávěru plynu HUP jsou součástí stavebních úprav opocení.
Odvodnění je řešeno příčným vyspádováním směrem k místní komunikaci. Podrobně viz
PD zpracovaná společností ODEHNAL PROJEKT s.r.o., 9. Května 1179/11, 678 01 Blansko.
Při stavbě se předpokládá vznik zejména výkopové zeminy, betonu, dřeva a asfaltových
povrchů.

Odůvodnění
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, obdržel dne
11.10.2020 žádost společnosti ODEHNAL PROJEKT s.r.o., 9. Května 1179/11, 678 01 Blansko o
vydání závazného stanoviska ke stavbě „Svitávka-chodník v ul. Tyršova“ . Ten, jako dotčený
orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech,
posoudil žádost a přiložené doklady, uvedené níže, z hlediska jejich souladu s povinnostmi
vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Zdejšímu odboru byla
společně se žádostí o vydání závazného stanoviska v elektronické podobě zaslána projektová
dokumentace k výše uvedené stavbě a plná moc . Při stavbě se předpokládá vznik 66 t
výkopové zeminy a kamení, 0,1 t odpadu asfaltových povrchů, 0,8 t odpadu betonu a 0,2 t
dřeva.
Městský úřad Boskovice, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, nemá
k uvedené akci námitky.
Správní orgán požaduje předání odpadů oprávněným firmám k recyklaci a předložení
dokladů o předání odpadů oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu
úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce jako správní orgán příslušný
ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1
zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39
odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve
stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti
životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu
dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady z koncového zařízení, tedy ze zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou
požadovány v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v
rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady,
a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové
dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj.,
tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních
druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v
pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka
stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Doklady o
využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je
popsána (podle druhu zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo v příloze č. 2
vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:
- projektová dokumentace Poučení účastníků
Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze
odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko
vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.
Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování,
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o
odpadech.

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP
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