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Vážení žadatelé, 

 

dne 8. 11. 2021 byla Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního 

prostředí a památkové péče doručena Vaše žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění. Při jejím posouzení v souladu s příslušnými 

ustanoveními cit. zákona jsme došli k závěru, že tato žádost neobsahuje předepsané náležitosti podání 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (§ 14 odstavec 2). 

Vzhledem k charakteru požadovaných informací můžeme ovšem sdělit následující: 

Vaše žádost o poskytnutí dokumentace a všech informací o likvidaci eternitové střechy na sousedním 

 v Sušicích, 751 11, Vám Sdělujeme následující:  

 Dne 18.10. 2021 obdržela v dopoledních hodinách referentka Odboru SÚ a ŽP, Magistrátu 

města Přerova, telefonickou informaci o rozebírání eternitové střechy na blíže nespecifikované 

nemovitosti v obci Sušice od oznamovatele Následným dotazováním 

oznamovatele bylo zjištěno, že je v autě, a, že se se jedná o práce na  nemovitost v obci 

Sušice směrem na – po straně. Oznamovateli bylo sděleno, že pracovnice 

správního orgánu v oblasti odpadového hospodářství případ prověří a že by bylo vhodné, aby 

se oznamovatel případně obrátil i na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje-územní 

pracoviště Přerov. 

 Následně pracovnice správního orgánu v oblasti odpadového hospodářství kontaktovala 

telefonicky starostu obce Sušice pana -byl již informován a podal upřesňující 

informace-konkretizoval nemovitost v obci Sušice, na které se prováděla demontáž 

střechy.  

 Dne 18.10.2021 byla v odpoledních hodinách v 16 h pracovnicí správního orgánu v oblasti 

odpadového hospodářství provedena kontrola u v obci Sušice. V době obhlídky 

bylo zjištěna chybějící půlka eternitové krytiny na sedlové střeše (1/4 celkové plochy střechy). 

Práce na střeše již neprobíhaly. V době kontrolní obhlídky přijeli a sdělili, 

že je již ten den navštívila kontrola z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje-územní 

pracoviště Přerov a byli pracovníky KHS poučení ve věci nakládání s eternitem a sdělili, že vědí 

jak postupovat. Odpad předávají oprávněné osobě SUEZ CZ a.s. IČ: 25638955, provoz 

Hradčany, Hradčany 88 (kód zařízení CZM00306). V době kontroly nebylo pracovnicí 

správního orgánu v oblasti odpadového hospodářství shledáno pochybení v oblasti nakládání 

s odpady-žádný odpad se zde nenacházel. Následně byla manželům předána 

písemná metodika s podmínkami, jak postupovat při demontáži azbestocementové střešní 

krytiny. 

 Správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství bylo dne 9.11.2021 předán Protokol 

z kontrolní prohlídky stavby, jehož součástí byly doklady o nakládání s odpady: vážní lístky + 



faktury. Fyzická osoba jako původce odpadů,  která nakládala 

a odevzdala odpad kategorie „N“ a „O“. Jednalo se o druh a množství odpadu: 

 

 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03, kategorie „O“, množství 0,7400 t, převzala od fyzické osoby SUEZ CZ a.s. 

IČ: 25638955, provoz Hradčany, Hradčany 88 (kód zařízení CZM00306), dne 22. 10. 

2021 

 17 06 05 Stavební odpad obsahující azbest, kategorie „N“, množství 0,6200 t, převzala 

od fyzické osoby SUEZ CZ a.s. IČ: 25638955, provoz Hradčany, Hradčany 88 (kód 

zařízení CZM00306), dne 26. 10. 2021 

 17 06 05 Stavební odpad obsahující azbest, kategorie „N“, množství 1,200 t, převzala 

od fyzické osoby SUEZ CZ a.s. IČ: 25638955, provoz Hradčany, Hradčany 88 (kód 

zařízení CZM00306), dne 1. 11. 2021 

Součástí přílohy protokolu byla i prodejka za hotové 35 ks pytlů o objemu 120 l na hrubý 

stavební odpad ze dne 18.10.2021. 
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