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 Odpověď   
 

 

Vážená paní inženýrko,  

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

12.06.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti evidované pod č.j. MUSP 

61559/2020 požadujete informace týkající se problematiky vodního toku Malé Vrbno. Totožnou 

žádost od Vás ze dne 12.06.2020 eviduje povinný subjekt pod č.j. MUSP 61557/2020.  

 

Na základě vyjádření Odboru životního prostředí MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ 

k Vašim žádostem sděluje následující:  

Terénní úpravu/y je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, (dále jen „zákon o 

odpadech“) možné provádět: 

1) výkopovými zeminami s obsahem kamení v případě, že pocházejí ze stejného parcelního čísla, 

ze kterého byly vytěženy nebo z jiného parcelního čísla, pokud toto parcelní číslo bylo zahrnuto 

v rámci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o umístěné stavby/stavebním povolení …. – 

ust. § 3 odst. 5 zákona o odpadech (musí být splněny podmínky ve všech bodech tohoto 

ustanovení). V tomto případě se nejedná o odpad.  

 

2) výkopovými zeminami s obsahem kamení – odpad: ktg.č. 170504-O-Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 170503 – z jiných pozemkových parcel v případě, že je prokázáno, že 

jejich další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým 

účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví (chemické rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 

Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu – příloha č. 

10) 

 

      3) jinými druhy odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady, kategorie O (ostatní), které 

nevykazují nebezpečné vlastnosti, jsou pro provedení terénní úpravy vhodné, před využitím na 

terénní úpravě jsou upraveny (např. drcením v zařízení, které bylo povoleno příslušným krajským 

úřadem k úpravě odpadů) a splňují podmínky vedené v §3 odst.6 zákona o odpadech – 

metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Praha, srpen 2018). 

 

http://www.sumperk.cz/


 

Z vodoprávního hlediska jde o neoprávněný zásah do koryta vodního toku. Pokud chce majitel 

pozemku, na němž se nachází vodní tok, dělat úpravy v korytě, což je i úprava břehu, musí toto 

v první řadě řešit se správcem toku a následně požádat vodoprávní úřad, buď o stavební povolení 

dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) nebo o 

souhlas s udržovacími pracemi dle § 15a odst. 6 vodního zákona, a to dle charakteru úprav. 

Dotčený vodní tok je veden v evidenci vodních toků jako PP Vrbenského potoka, IDVT 10187013, 

ve správě Lesy ČR, s. p. 

V současné době neevidujeme žádnou žádost o stavební povolení, či ohlášení udržovacích prací 

na výše uvedeném vodním toku, případně jeho bočním rameni. 

Vlastník p.p.č. 190 v k.ú. Malé Vrbno je fyzická osoba nepodnikající, tedy občan. K provedení 

kontroly a projednání případného přestupkového řízení je dle ust. § 80 odst.1 písmene a) a c) 

věcně a místně příslušný obecní úřad, v jehož katastrálním území je prováděna terénní úprava – 

tj. město Staré Město, náměstí Osvobození 166, 78832 Staré Město.  

 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 
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