




 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Věc: Sdělení k žádosti o informace 
 

Dne 11.7.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně 
se jednalo o poskytnutí informací, týkajících se dekontaminace pozemku parc. č. 152 k.ú. 
Skaštice, který patří Vašim klientům manželům …………….., bytem ………………………… . 
 

Dle vyjádření vedoucí oboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž tento odbor 

rozhodl v souladu s ustanovením § 111 a § 112 správního řádu o způsobu provedení exekuce 

exekučním příkazem č.j. MeUKM/082498/2011/OZP/Še ze dne 25. 11. 2011, kdy bylo 

rozhodnuto o provedení exekuce  formou ukládání donucovacích pokut. V současnosti jsou 

vymoženy dvě pokuty v celkové výši 700.000,- Kč; je vymáhána pokuta třetí, ve výši 

1.500.000,- Kč. Dle sdělení exekuční kanceláře, která pro Město Kroměříž částku vymáhá, je 

v současnosti připravována dražba majetku povinného a současně je jednáno o dobrovolném 

uhrazení vymáhané částky. Povinný začal s exekuční kanceláří spolupracovat a je vysoce 

pravděpodobné, že pokuta bude rovněž uhrazena.  

 

Je ovšem jasné, že ani ukládáním pokut nebylo dosaženo cíle – tedy povinná firma sanaci 

pozemku p.č. 152 v k.ú. Skaštice neprovedla. Nelze ovšem po této neúspěšné exekuci  

vydávat nový exekuční příkaz a nařídit exekuci náhradním výkonem, neboť by se jednalo o 

porušení zásady „ne bis in idem“, neboť náhradní výkon předpokládá povinnost hradit tyto 

náklady a pachatel by tak byl formálně dvakrát potrestán za jeden delikt.  

 

Správní orgán již podnikl kroky, které jsou pro zahájení sanace nutné – byly provedeny 

rozbory zeminy pro posouzení, kam bude možné odtěženou zeminu (odpad) uložit a byl 

zpracován projekt sanace, který bude podkladem pro případné výběrové řízení. Rovněž byl 

zpracován stavební rozpočet pro odhad výše nákladů. Dle něj jsou „tabulkové“ náklady 

3.065.337,- Kč (bez DPH), dle ústního sdělení zpracovatele pak reálná „vysoutěžitelná částka“ 

je cca 1.500.000,- bez DPH. Je tedy zřejmé, že za částku dosud vybranou na pokutách 

(700.000,- Kč) nelze sanaci provést. 

 

Dále platí, že příjmy z vybraných pokut jsou odvedeny do rozpočtu města a hradit z nich přímo  

náklady na provedení prací nelze. Poté, co bude vymožena poslední část pokut, požádá 

správní orgán o rozpočtové opatření a převedení této částky do kapitoly odboru životního 
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prostředí (toto musí po posouzení jeho účelnosti schválit rada a zastupitelstvo města), 

případně o zařazení této částky do rozpočtu odboru na r. 2017 – podle toho, kdy bude 

vymožená pokuta připsána na účet města. Bude-li rozpočtové opatření schváleno, bude 

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vypsáno výběrové řízení na dodavatele 

prací. 

Vzhledem k tomu, že je zde celá řada nejasných termínů, není možné sdělit konkrétní 

harmonogram prací, který požadujete, cílem odboru životního prostředí je však celou věc 

dořešit a sanaci provést. 

 

Je však také nutné poukázat na to, že žádný zákonný předpis neukládá správnímu orgánu 

povinnost zajistit provedení uložených prací – dle správního řádu je možné přistoupit k exekuci 

– to bylo provedeno. Zákon o odpadech pak říká, že „….hrozí-li poškození zdraví, může 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zajistit ochranu lidského zdraví …“  Slovo „může“ 

značí, že obecní úřad nemá zákonnou povinnost protiprávní (závadný) stav odstraňovat, to 

závisí na jeho úvaze a finančních možnostech. 

 

Pokud se týká usnesení Zastupitelstva města Kroměříže č. VIII z V. zasedání, konaného dne 

25..3.2015 uvádím k Vaší žádosti o informaci následující:  

Panu místostarostovi Mgr. Radku Vondráčkovi uvedeným usnesením nebyla uložena žádná 

povinnost. Zastupitelstvo města pouze jmenovaného pověřila jako místostarostu a zároveň 

poslance Parlamentu ČR jménem města jednat na příslušném ministerstvu a požádat o 

poskytnutí mimořádné dotace na výkon státní správy v souvislosti s náklady na odstranění 

ekologických škod ve Skašticích. 

Na základě tohoto usnesení si Mgr. Vondráček sjednal informativní schůzku na Ministerstvu 

financí ČR. Zde mu bylo sděleno, že tento typ dotací se v současné době neposkytuje. Jelikož 

se jednalo o informativní schůzku, nebyl z jednání učiněn žádný zápis a tedy neexistuje o jeho 

jednání žádný písemný dokument. 
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