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Poskytnutí informace dle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování, jako povinný subjekt, 
obdržel dne 2.2.2021 Vaši žádost (č.j. 6502/2021) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte 
poskytnutí níže uvedených informací:  
 

a) Jakou metodou či jiným způsobem bylo zjištěno při šetření v dne 
20.8.2020, že není nebo nebyl navážen žádný odpad 

 Po dobu jednání nebyl zaznamenán žádný automobil, který by přivážel nový materiál. 
Zjištěný provoz byl způsoben převážením zeminy v rámci areálu. 

 Dle sdělení zástupce společnosti byl od února dočasně přerušen provoz pískovny 

b) žádám o doložení protokolu z ústního jednání z uvedeného šetření dne 20.8.2020 vč. 
fotodokumentace 

 samostatná příloha + CD 

c) Vytěžená podorniční vrstva z deponované skrývky z dobývacího prostoru 
uložená na pozemky p.č. je odpadem nebo není? 

 vyjádření MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ: Jak z dotazu vyplývá, jedná se o vytěženou 
podorniční vrstvu z deponované skrývky z dobývacího prostoru pískovny Skramníky 
(pozemky na kterých těžba probíhala a probíhá náleží k ZPF, rovněž tak pozemky p.č. 

 k.ú. jsou ZPF, druh pozemku orná půda. V tomto případě se dle 
odpadové legislativy jedná o případ:  

 Pro srovnání je uvedeno znění dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech (platnost ukončena k 
31.12.2020) a zákona 541/2020 Sb., o odpadech (platnost od. 01.01.2021).    

 

 Dle  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 2, odst. 3,  se tento zákon nevztahuje na 
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 
během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném 
stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 
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 Dle zákona 541/2020 Sb., § 2, odst. 1 písm. e, se tento zákon se nevztahuje na 

nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, 
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 
na místě, na kterém byl vytěžen. 

 

  

 

 
  

Bc. Sommerová Markéta v. r.  
odborný pracovník stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
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