NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - POŽADAVKY NA INVESTORA
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/ a předpisů souvisejících.
Platná legislativa: http://www.mzp.cz/__C1256E7000424AC6.nsf/Categories?OpenView
V případě, že si jakákoli stavba vyžádá odstranění stavby nebo částí stavby (úprava stávajícího
objektu, nástavba, přístavba, demolice), je třeba provést Specifikaci, množství a způsob využití nebo
odstranění odpadů a toto je třeba zapracovat do projektové dokumentace, dle Shrnutí zásad při
nakládání s odpady z odstraňování stavby nebo jejich částí (demolice) je zveřejněno ve VĚSTNÍKU
MŽP, ročník XVIII, částka 3, březen 2008,pod č. 4. "METODICKÝ NÁVOD odboru odpadů pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi" http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf
http://www.cesbrod.cz/item/vznik-odpadu-pri-odstraneni-stavby/category/zivotniprostredi/group/zivotni-situace

Dle typu stavby:
STUDNA:
1/ Investor akce - stavebník zajistí zneškodnění vzniklých odpadů v mezích daných tímto zákonem a
předpisy souvisejícími.
2/ Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude
vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady
o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona
o odpadech § 4, odst. 1, písm. y*/.

RODINNÝ DOMEK:
1/ Investor akce - stavebník zajistí nezávadné zneškodnění nebo využití odpadu, který vznikne
realizací akce. Odpad bude nejprve využíván jako zdroj druhotných surovin a teprve v případě, že toto
využití nebude možné, budou odpady uloženy na povolené skládce TKO nebo zneškodněny v
zařízení k tomu určeném.
2/ Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude
vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady
o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností, vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona
o odpadech § 4, odst. 1, písm. y*/.

POŽADAVKY DALŠÍ AKCE:

(zejména výkopy, kabely, stavby právnických a fyzických osob
oprávněných k podnikání)
1/ Investor akce zajistí nezávadné zneškodnění nebo využití odpadu, který vznikne realizací akce.
Odpad bude nejprve využíván jako zdroj druhotných surovin a teprve v případě, že toto využití nebude
možné, budou odpady uloženy na povolené skládce TKO nebo zneškodněny v zařízení k tomu
určeném.
2/ Pokud budou v rámci akce k terénním úpravám materiálně využívány odpady, bude jejich využití
prováděno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství, tj. zákon o odpadech, vyhl. č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších
předpisů.
Investor akce (dodavatel) před zahájením požádá o povolení této činnosti v souladu s § 14, zákona
o odpadech.
Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů na
ochranu zdraví a životního prostředí a s ustanovením § 75 písm. b) zákona o odpadech ve vztahu k
předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu.
3/ Původce odpadů bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, zejména §16 povinnosti původců odpadů.
4/ Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude
vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady
o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností, vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona
o odpadech § 4, odst. 1, písm. y. Ve smyslu zákona o odpadech, a předpisů souvisejících, bude

vedena a uchovávána evidence o druzích a množství vznikajících odpadů, jejich využití nebo
zneškodnění z realizace akce.
Evidence odpadů: http://Průběžná evidence,
http://Hlášení odpady za rok

5/ V případě že realizací akce nebo následným provozem budou vznikat odpady kategorie N
/nebezpečné/ se bude nakládání a skladování tohoto odpadu řídit dle výše uvedeného zákona
o odpadech a předpisů souvisejících a MěÚ Český Brod, Odbor ŽPZ bude požádán o vydání souhlasu
k nakládání s nebezpečným odpadem. Žádost: http:Podrobně + žádost NO

TECHNOLOGIE, VÝROBY A JINÉ ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH VZNIKAJÍ ODPADY:
Povinnosti původců odpadů jsou uvedeny zejména v § 16, zákona o odpadech včetně odkazů na
související předpisy.
*/ § 4, odst. 1, písm. y – oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady
podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (sběrna, skládka, spalovna, sběrný
dvůr, apod.), která je uvedena v Seznamu oprávněných osob pro Středočeský kraj:
http://www.stredoceskeodpady.cz/websouhlasy/index.php?sid=7bf715a705cb44c569f07f4d21f81e9d&
(lze využít i zařízení v jiném kraji, musí však splňovat § 14, odst 1 a 2, zákona o odpadech)

Doklad vydaný oprávněnou osobou nelze nahradit čestným prohlášením!

Kontaktní osoba:
Ilona Tučímová
MěÚ Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz

