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K věci : žádost dle zákona Č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění

S odvoláním na příslušné ustanovení výše uvedeného zákona žádám o :
kopii závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství vydaného odborem stavebního úřadu, případně i Životního prostředí jako správního orgán příslušného podle § 31,odst.1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisu, které jistě bylo vydáno
oprávněnou úřední osobou na žádost stavebníka, případně na žádost jiné, ale řádně pověřené
osoby.
Kopii závazného stanoviska Žádám na likvidaci stavebního odpadu provedené pomocí kontajneru obce Hrobčice (červený kontajner, která měl nízké stěny podélné i Čelní ) a dle dů vodného předpokladu i přepravován dopravcem zajištěném obcí Hrobčice v množství dle
odborného odhadu žadatele o váze 3 tun.
jedná se o tyto pracovní operace spojené s likvidací stavebního odpadu a provedené ve dnech :
- dne 17. dubna 2020 dovoz kontajneru autem obce a jeho složení pod okny RD. Č.p. 25 Razice,
- dne 18. až 19. dubna dovoz stavební suti a její přeložení do dříve přistavěného kontajneru
bez jakékoliv ochrany proti možnému prášení a proti Šíření koronaviru , paní starostka žadateli
potvrdila existenci naloženého kontajneru sutí v uvedeném prostoru, Žadatel může doplnit žádost fotem naloženého kontajneru na vyzvání, žadatel nebyl informován, zda se jedná o vytříděný, případně nevytříděný stavební odpad,
- dne 20. dubna 2020 odvoz naloženého kontajneru se sutí, pro žadatele kopie závazného stanoviska neznámo kam,
Žadatel důvodně předpokládá, že v závazném stanovisku bude uvedena stavba, její číslo popisné z které byl předmětný odpad , na které parcele je stavba postavena, případně byla postavena,
v jakém katastrálním území, na kterém listě vlastnictví, vše dle evidence vedené Katastrálním
úřadem. V případě, Že uvedené údaje nebudou v závazném stanovisku uvedeny, žadatel žádá
Obecní úřad o jejich doplnění.
V závazném stanovisku je dle předpokladu uvedeno jméno stavebníka.
Žadatel rovněž žádá o doklad od stavebníka který jistě byl předán přepravci , jak vzniklý
stavební odpad byl vytříděn, jak byl dle vyhláŠky MŽP Č,93/2016 zařazen a které oprávněné
osobě byl předán s uvedením data předání, a který druh odpadu byl recyklován, případně předán k jinému využití dle § 12 zákona o odpadech.
Žadatel žádá obec Obec Hrobčice o uvedení, zda jako přepravce stavebního odpadu přepravuje pouze stavební odpad, který je uveden v příslušném Závazném stanovisku odboru odpadového stanovisku vydaného ke stavbě, z které je stavební odpad přepravován.
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Žadatel žádá obecní úřad o uvedení všech důvodů, proč bylo nutné provést překládku stavebního
odpadu pod okny trvale užívaného obytného domu a kdo hradil zvýšené vzniklé náklady za překládku pod okny domu, který je obydlen obyvatelem domu ve věku + ( nad 65 let , a občas bydlící i několik dní v každém týdnu ) vnuk obyvatele, trvale zdravotně postiženého. - jedná se
o vnuka obyvatele RD Č.p. 25 a současně o syna pečovatelky obyvatele, který žije sám a určitou
pomoc pečovatelky využívá.
Současně Žadatel žádá Obec Hrobčice o sdělení , jak je tato překládka řešena v projektové dokumentaci.
Žádatel žádá Obec Hrobčice o zapůjčení této části projektové dokumentace k seznámen,
ale jen s dokumentací, na které je schvalovací doložka Stavebního úřadu.
V negativním případě, kdy žadateli nebude umožněno se s projektovou dokumentací seznámit,
žádá obec o zajištění souhlasu pro žadatele od stavebníka, že se s dokumentací může seznámit
v archivu Stavebního úřadu.
Dále žadatel žádá o sdělení dalších údajů, které požadovala úředně oprávněná osoba a o uvedení , který den stavebník, případně jím pověřená osoba požádala o vydání Závazného stanoviska
orgánu odpadového hospodářství na vyprodukovaný odpad, který byl přepravován obcí, a
který den bylo závazné stanovisko vydáno.
Na úplný závěr si dovoluji připomenout, že dříve uvedené pracovní operace se stavebním odpadem byly prováděny ve vyhlášeném stavu nouze vládou České republiky , kdy osoby ve věku 'J stáří nad 65 let ) měly být vybraným způsobem, jak Žadatel tomu rozuměl, pod zvýšenou ochranou i příslušné o cc, kd
osoby bydlí. . Zadatel nezjistil , jaká je pravda. ??
Žadatel :
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Věc: Odpověď' na žádost dle zákona Č.106/1999 Sb.
Vážený pane
k vašim dotazům sděluji, že Obec Hrobčice pouze zajištuje sběr odpadu od svých občanů. S
odpady nenakládá pouze je předává k dalšímu zpracování nebo uložení iia skládku. Obec není
definována, jako zařízení k využívání nebo odstraňováni odpadu, provádí pouze jeho sběr do
sběrných nádob (popelnice, kontejner).
Umístění sběrných nádob není stavbou dle zákona 183/2006 Sb.
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