
Č.j.: MR-C 13652/18-OZP 16.10.2018

002 82 481

v kat. úz. Rosice u Brna

o vydání závazného stanoviska podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech k řízení podle stavebního zákona pro stavbu

Podle souhrnné technické zprávy projektové dokumentace a podle přijaté žádosti

a stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle uvedených kódů nakládání:

Katalog. č. 

odpadu

Kategorie 

odpadu

Celkové 

produkované 

množství [t]

Kód 

nakládání s 

odpadem

Kategorie 

skládky

15 01 10 N 0,050 D1 S-NO

17 01 01 O 2,000 R5

17 01 02 O 1,000 R5

17 02 01 O 1,000 R1

17 02 02 O 0,010 R5

17 02 03 O 0,500 R3

17 04 05 O 0,500 R4

17 04 11 O 0,500 R4

Plasty

Železo a ocel

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami 

znečištěné

Beton

Cihly

Dřevo

Sklo

Koupaliště "Zátoka" v Rosicích.

stavba nezahrnuje bourací práce

Název odpadu

 

O d ů v o d n ě n í

Město RosiceMěstský úřad Rosice, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.10.2018 žádost stavebníka

zastoupeného zmocněncem Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, IČO: 725 03 017, Na rychtě 786/3d, 644 00 Brno,

V Rosicích 

Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 

Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, podle ust. § 71 písm. k) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle ust. § 10 a 11 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y d á v á

podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a v souladu s ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 4 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „stavební zákon“) na 

základě žádosti stavebníka:

*MURSX00PG1FJ*
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE

Odbor životního prostředí

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

název: Město Rosice

sídlo: 

IČO: 

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

za těchto podmínek:

1. stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení 

staveniště

2. před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu předloží stavebník odboru životního prostředí 

Městského úřadu Rosice doklady o předání odpadů oprávněným osobám, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncových 

zařízení k využití nebo odstranění odpadů. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo 

kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením 

užívání stavby.

toto závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady.

Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí

s o u h l a s í

s umístěním stavby Koupaliště "Zátoka" v Rosicích
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Katalog. č. 

odpadu

Kategorie 

odpadu

Celkové 

produkované 

množství [t]

Kód 

nakládání s 

odpadem

Kategorie 

skládky

17 05 04 O 1300,000 R5

17 06 04 O 0,100 D1 S-OO

17 08 02 O 0,100 D1 S-OOStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 

zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené podklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 

o odpadech, jeho prováděcích předpisů a Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Způsob využití nebo 

odstranění stavbou vzniklých odpadů, tak jak byl uvedený v žádosti o vydání závazného stanoviska a v projektové 

dokumentaci stavby, je v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady uvedenou v § 9a zákona o odpadech a s 

regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech odpadového hospodářství ČR a 

Jihomoravského kraje.

Při provádění stavby vznikne největší množství odpadu kat. č. 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03) a kat. č. 17 01 01 (Beton). 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 03

Název odpadu

Stavba Koupaliště "Zátoka" v Rosicích bude umístěna na pozemcích, na kterých se nachází stavební objekty starého 

koupaliště. Souhlas s odstraněním stávající stavby bude řešen samostatným řízením u stavebního úřadu. Toto závazné 

stanovisko se netýká demoličních odpadů vzniklých odstraněním stávající stavby koupaliště.

2.  Stavební úřad Rosice

RNDr. Dalibor Kolčava

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1.  Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, IČO: 725 03 017, Na rychtě 786/3d, 644 00 Brno (doručením datové zprávy)

Podmínky 1) a 2) uvedené ve výrokové části závazného stanoviska byly stanoveny na základě povinnosti dodržovat 

hierarchii způsobu nakládání s odpady, povinnosti předávat odpady do zařízení uvedených v § 12 odst. 3 zákona o 

odpadech, povinnosti podle vyhl. č. 499/2005 Sb. uvádět v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace stavby 

druhy a množství odpadů a způsob jejich likvidace, tzn. určit druh koncových zařízení k nakládání s odpady. Podmínka č. 

2 vychází též z povinností původců odpadů vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkovaných 

odpadů podle § 39 zákona o odpadech.

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů

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. 

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
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