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Sdělení podateli 

Vážený pane Šinágle, 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení odpadového 
hospodářství (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“) obdržela dne 6. 3. 2020 Váš podnět, 
upozorňující na údajné zřízení nezákonné skládky s elektronickým a jiným odpadem na 
území bývalého kluziště TJ Spartak TOS Žebrák (okres Beroun), pocházející z počátku 90. let. 
Podnět byl zaevidován pod evid. č.: 20/41/0148 (dále jen „podnět“).

Dopisem č.j.: ČIŽP/41/2020/4426 ze dne 9. 4. 2020 (doručen do DS společnosti Sodales 
Solonis dne 14. 4. 2020, pozn. inspekce) jste byl ČIŽP informován, že Váš podnět bude ze 
strany ČIŽP prošetřen v nejbližší možné době po odvolání mimořádných opatření 
vyhlášených ministerstvem zdravotnictví ČR, popřípadě vládou ČR, a to s ohledem na 
kapacitní možnosti ČIŽP.

Inspekce provedla dne 15. 5. 2020 místní šetření na adrese TJ Spartak Žebrák, Na Hřišti 60, 
267 53 Žebrák, tj. na pozemcích parc. č. 18 11, 1812 a části pozemku 1815, vše v k.ú. Žebrák 
(dále také „předmětná lokalita“ nebo „kontrolovaná lokalita“). V době inspekčního šetření 
dne 15. 5. 2020 kontrolovaná lokalita nevykazovala znaky „černé skládky“, ale terénních 
úprav provedených odpady (výkopovou zeminou) o výměře větší než 300 m2 (o rozměrech 
cca 90 m délky x 25 m šířky x 1,5 až 2 m výšky) a proto byl Váš podnět přijatý inspekcí 
vyhodnocen jako oprávněný.

Protože se inspekci nepodařil zjistit původ navážek odpadů – výkopových zemin, byl 
o výsledku inspekčního šetření dne 15. 5. 2020 písemně informován vlastník  (tj. Město 
Žebrák) všech tří pozemků (tj. pozemků parc. č. 1811, 1812 a 1815, vše v k.ú. Žebrák, pozn. 
ČIŽP), na kterých se terénní úprava provedená výkopovou zeminou nachází s tím, že je jako 
vlastník předmětných pozemků zodpovědný za nakládání s odpady na těchto pozemcích. 
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K existenci „černé skládky – elektronického a jiného odpadu“, nacházejícího se údajně na 
předmětné lokalitě v 90. letech, nemá ČIŽP žádné poznatky. Těmito poznatky by mohl spíše 
disponovat místní úřad (tj. Městský úřad Žebrák), který by měl být znalý místních poměrů.  
V případech, kdy není znám původce takto „uložených“ odpadů, se jedná o tzv. „černé 
skládky“. Tyto jsou k tíži majitele pozemků, na kterých se nachází. Problém odstraňování 
„černých skládek“ obecně současná právní úprava (týkající se nakládání s odpady) 
neupravuje a jejich odstraňování se vždy řeší dle místních podmínek, a to za spolupráce a po 
dohodě příslušné obce s majitelem nebo uživatelem pozemků. Proto ČIŽP své inspekční 
zjištění písemně postoupila k dalšímu postupu Městu Žebrák. 

Ing. Jitka Špalková
vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

ČIŽP OI Praha
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