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Věc: 
Opakovaný podnět k nelegálnímu nakládání s odpadem ze stavby Předslav 
odkanalizování a čištění odpadních vod – zaslané 30.08.2022

MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, Vám děkuje za zaslání podnětu. Danou záležitostí 
se nadále zabýváme. 

Jelikož kolaudace kanalizace a ČOV v obci Předslav ještě neproběhla, tak obec Předslav 
může postupně odstraňovat navezený výkopek na pozemcích parcelní číslo 272/1, 272/3, 
272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslav a na pozemku prac. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u 
Předslavi. V den kolaudace musí být veškerý deponovaný materiál odstraněn dle zákona č. 
541/2020 Sb. o odpadech.

Upozornění na způsob nakládání s asfaltovým odpadem na pozemcích v k.ú. Předslav 
– zaslané 01.09.2022

MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí dne 2.9.2022 provedl kontrolu místa parc.č. 272/1, 
272/3, 272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslav. Na daných pozemcích nebyla 2.9.2022 
prováděna žádná činnost. Nacházela se zde malá hromada smíchaného asfaltu a kamení.
Na základě zjištěných skutečností, byl upozorněn starosta obce Předslav Bc. Miloslav 
Kreuzer, který danou skutečnost objasnil a sdělil, že ke smíchávání asfaltu a kamení, došlo 
špatným technologickým postupem a v této činnosti již nebude pokračováno.

S pozdravem 

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Uhlík
Zastupující vedoucí OŽP

JUDr. Ing. Michal Čapek
Na Boubín 203

397 01 Písek
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Městský úřad Klatovy 
Odbor životního prostředí 
nám. Míru 62 
339 01 Klatovy 
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V Písku dne 31. srpna 2022 
 

upozornění na způsob nakládání s asfaltovým odpadem na 
pozemcích v k.ú. Předslavi 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Dobrý den, 
 
upozorňuji na způsob, kterým je aktuálně nakládáno s nebezpečným odpadem pocházejícím 
ze stavby Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod. 
 
Jak již bylo opakovaně upozorňováno, byl výkopek -  netříděný odpad obsahující zeminu, 
kamenivo, asfaltové kry, plastové odpady atd. navezen mimo jiné na pozemky parc. č. 272/1, 
272/3, 272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslavi a parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi.  
 
Dne 30.8.2022 byl na pozemky v Předslavi přistaven drtič zn. RM 90GO. Jedná se o 
zařízení, které slouží primárně k drcení kamenu a asfaltů. 
 
Upozorňuji na skutečnost, že byl vyhotoven akreditovaný rozbor asfaltu a že vykopaný 
asfalt je kvalitativní třídy ZAS-T3 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.  
 
Tento asfalt třídy ZAS-T3 může být znovu použit pouze tehdy, pokud se použije v 
technologii recyklace za studena na místě, a to při použití asfaltového pojiva v podobě 
asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným 
hydraulickým pojivem (§ 5 vyhl. č. 130/2019 Sb.). K tomuto však nedošlo, asfalt nebyl 
využit tímto způsobem, ale je v současné době drcen společně s kamenem shora uvedeným 
drtičem.  
 
V současné době tak dochází k tomu, že je tento znovu neupotřebitelný asfalt smícháván 
s kamenem a společně s ním drcen a je tak vytvářena dále zcela nepoužitelná směs 
nebezpečného odpadu. Tento nezákonný postup je prováděn na místo toho, aby byly 
asfaltové kry vyseparovány a bylo s nimi naloženo zákonným způsobem, tedy jako 
s nebezpečným odpadem.  
 
Dále upozorňuji na § 3 odst. 5 vyhlášky č. 130/2019, dle které platí: „Aby bylo možné 
považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být vzorkování a 
zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání 
asfaltové směsi, pokud tato vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi 
bez vzorkování. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou 
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zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která 
má být v rámci stavebních prací odstraněna.“ 

 
Aby mohla být znovuzískaná asfaltová směs vůbec využita, musely by být předem, tedy před 
zahájením stavebních prací, provedeny zkušební vrty a vzorkování asfaltu. V opačném 
případě není možné asfalt znovu jakkoliv využít.  
 
Postup, ke kterému aktuálně dochází na mezideponii v Předslavi, je nezákonný, kdy 
předmětná vyhláška jednoznačně stanoví způsob využití konkrétních kvalitativních tříd 
asfaltu. Mísit kamenivo se závadným asfaltem třídy ZAS-T3 předmětná vyhláška ani jiný 
právní předpis neumožňuje.  
 
V této věci je úřad povinen neprodleně zasáhnout a sjednat nápravu. Žádám, abych 
byl vyrozuměn o výsledku šetření tohoto podnětu a přijatých opatřeních.  

 
 
S pozdravem 
 
 
 
         JUDr. Ing. Michal Čapek 
         advokát 
 
příloha: akreditovaný rozbor asfaltu 
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