Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru

Oddělení zemědělství a lesního hospodářství
vedoucí oddělení – zemědělství a lesní hospodářství
referent - zemědělství
referent - zemědělství
referent - myslivost, rybářství
referent - lesní hospodářství
referent - lesní hospodářství
referent - lovecké lístky

Oddělení vodního hospodářství
vedoucí oddělení – vodní hospodářství
referent - vodní hospodářství
referent - vodní hospodářství
referent - vodní hospodářství
referent - vodní hospodářství
referent - vodní hospodářství

Oddělení ekologie krajiny
vedoucí oddělení - ochrana přírody a krajiny
referent - ochrana ovzduší a odpadové hospodářství
referent - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší
referent - ochrana přírody a krajiny a EVVO
referent - ochrana přírody a krajiny

Působnost odboru








příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu města, sledování jeho plnění;
plnění dílčích úkolů spojených s inventarizací majetku města;
odborná pomoc samosprávě města na úseku životního prostředí;
legislativní činnost na úseku životního prostředí;
evidence smluv a objednávek administrovaných odborem a zajištění jejich zveřejnění v registru
smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.;
koncepce na úseku životního prostředí dle platných právních předpisů;
zajišťování souhrnných odborných prací v životním prostředí společných pro všechna oddělení
spočívající zejména v:
- šíření informací o životním prostředí ve smyslu zákona o právu na informace o životním
prostředí;
- šíření informací o svobodném přístupu k informacím;
- souhrnná vyjádření k projednávaným stavbám a činnostem ve smyslu zákona o hodnocení
vlivů na životní prostředí (EIA), zákona o integrované prevenci znečištění (IPPC), zákona o
prevenci závažných havárií způsobených zvláště nebezpečnými chemickými látkami a
přípravky;
- souhrnná vyjádření k potenciálním stavbám a činnostem;
- vyjádření k vynětí ze zemědělského půdního fondu;
- souhrnná vyjádření k územně plánovacím dokumentacím, pozemkovým úpravám, revitalizacím
říčních systémů a krajinotvorným programům;
- plnění funkce dotčeného správního orgánu v územním, stavebním a kolaudačním řízení apod.;
- provádění kontrol a dozoru, ukládání opatření, a sankcí;
- evidenční činnost dle jednotlivých působností a agend v souladu se speciálními právními
předpisy

Oddělení zemědělství a lesního hospodářství:


výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o lesích spočívající zejména ve:
- vydávání rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa a
prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa;
- vydávání rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1
ha;
- vydávání rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o
omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výši poplatků za odnětí
- vydávání rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných
sportovních akcí v lese pokud nepřesahují jejich správní obvod;
- vydávání rozhodnutí o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami,
které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami
z lesních pozemků, a o tom kdo ponese náklady s tím spojené;
- vydávání rozhodnutí o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech
mladších než 80 let;
- vydávání rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního
hospodáře (včetně zpracování požadavků na úhradu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře);
- vydávání rozhodnutí o ukládání pokut;
- vydávání rozhodnutí o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků;
- uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo
ministerstvo
- vydávání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené
k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydávání
rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa;
- zajištění zpracování lesní hospodářské osnovy;
- povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče;

povolení výjimek ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur;
ustanovení lesní stráže a zrušení lesní stráže ve svém správním obvodu;
soustředění údajů lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a
postupování pověřené organizační složce státu;
- vykonávání dozoru nad dodržováním lesního zákona;
- zpracování požadavků na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin;
- vydávání vlastnických separátů lesních hospodářských osnov;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin spočívající zejména v:
- projednávání přestupků podle tohoto zákona
- vykonávání dozoru jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy
vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě a ukládají opatření k odstranění
zjištěných nedostatků
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu spočívající
zejména v:
- vydávání souhlasu k odnětí ze ZPF do 1 ha, ke změně kultur z trvalých travních porostů na
ornou půdu;
- rozhodování o tom, zda pozemek je součástí zemědělského půdního fondu;
- vydávání vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací;
- ukládání změn kultur z důvodu ochrany životního prostředí;
- rozhodování o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu;
- udělování souhlasu k použití sedimentu z rybníků, vodních nádrží a vodních toků;
- ukládání opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností a neplněním
podmínek jím vydaného souhlasu;
- projednávání přestupků podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu;
- kontrolní a dozorová činnost na úseku ochrany zemědělského půdního fondu;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o rostlinolékařské péči;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o veterinární péči;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o myslivosti spočívající zejména v:
- uznávání honiteb a vedení veškeré agendy o honitbách;
- dozoru nad péčí o zvěř a její ochranou;
- kontrole plnění plánů lovu, povolování lovu ve zvláštních případech;
- jmenování mysliveckých hospodářů;
- vedení agendy myslivecké stráže;
- vedení agendy loveckých lístků;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o rybářství spočívající zejména ve:
- vedení agendy rybářské stráže;
- vedení agendy rybářských lístků;
- rozhodování o náhradě škody rybářské stráži;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů
upravujících transformaci zemědělských družstev a náprav majetkových křivd v oblasti
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku;
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.
-















Oddělení vodního hospodářství:




výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve smyslu stavebního zákona spočívající zejména ve:
- vydávání stavebních povolení k vodním dílům (studny, vrty, jezy, vodovodní řady, vodojemy,
čerpací stanice, tlakové stanice, úpravny vody, kanalizační stoky, čistírny odpadních vod, vodní
nádrže, rybníky, odvodnění, závlahy, úpravy toků, atd.), kolaudace těchto staveb;
výkon přenesené působnosti ve smyslu vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
spočívající zejména v:
- povolování
1. odběru povrchových vod (z potoků, řek, rybníků atd.);

vzdouvání, akumulace povrchových vod (na jezech, v náhonech, ve vodních nádržích atd.);
využívání energetického potenciálu povrchových vod (např. malé vodní elektrárny);
jiného nakládání s povrchovými vodami a s podzemními vodami;
odběru podzemních vod ze studní, vrtů, pramenů;
akumulace podzemních vod ve vodojemech, nádržích apod.;
čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny;
k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou;
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (např. z čistíren
odpadních vod, úpraven vod);
10. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za
účelem získání tepelné energie (tepelná čerpadla);
11. činností v záplavových územích v ochranných pásmech vodních zdrojů, v korytech toků;
12. k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizací;
- vydávání souhlasů a závazných stanovisek ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které
mohou ovlivnit vodní poměry;
- ukládání údajů do informačního systému a předávání údajů MZe;
- zpracovávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací;
- podávání vyjádření ke stavbám, zařízením a jiným činnostem, pokud takový záměr může
ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství vod;
- stanovování ochranných pásem vodních zdrojů;
- schvalování plánů havarijních opatření uživatelů závadných látek většího rozsahu;
- řízení prací při zneškodňování ekologických havárií ve smyslu vodního zákona a ukládání
opatření k nápravě;
- schvalování manipulačních řádů vodních děl, např. vodovodů, čistíren odpadních vod, vodních
nádrží atd.;
- povodňová problematika;
- rozhodování o povinnosti veřejné služby;
- ukládání povinnosti vlastníkům připojit se na kanalizaci;
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Oddělení ekologie krajiny:


výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o náhradách
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy spočívající zejména v:
- zajišťování obecné ochrany přírody;
- přijímání oznámení o kácení dřevin;
- vydávání souhlasu ke stavbám a činnostem z hlediska krajinného rázu a závazných stanovisek
k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona (lesů, rašelinišť, vodních toků rybníků,
údolních niv) a registrovaných významných krajinných prvků;
- vydávání závazného stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha;
- vydávání závazného stanoviska k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních
systémů;
- povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby a následné péče;
- vyhlašování přechodně chráněné plochy;
- stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků;
- zakazování a omezování rušivé činnosti v rámci obecné ochrany rostlin a živočichů;
- povolování rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin či živočichů do krajiny;
- povolování záměrného rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny;
- vymezování a hodnocení lokálního územního systému ekologické stability krajiny;
- registraci významných krajinných prvků;
- vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem, označování památných stromů
malým státním znakem a vydávání výjimek ze zákazů;
- ukládání povinnosti investorům zpracovat biologické hodnocení;
- vedení výpisu z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod;
- vydávání souhlasu ke zřizování a rušení účelových komunikací, stezek a pěšin;






- zajišťování důkazů ohledně škod způsobených vybranými chráněnými živočichy;
- omezování a zákaz činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecné nebo zvláště
chráněné části přírody;
- rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládání povinnosti
provést přiměřená náhradní opatření;
- vedení přehledu informací na úseku ochrany přírody a krajiny;
- zajišťování zbytkové působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny;
- obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska z hlediska zákona o
ochraně přírody a krajiny k řízení podle zákona o myslivosti;
- vedení přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle §
63 odst. 1 ve svém správním obvodu;
- sjednávání a rušení smluv o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2;
- projednávání záměrů na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1;
- předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do
ústředního seznamu podle § 47 odst. 1;
- vydávání souhlasů k ošetření památných stromů podle § 46 odst. 2;
- vydávání závazných stanovisek ke kácení dřevin z důvodu stavby dle § 8 odst. 6;
iniciování ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO);
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o ovzduší spočívající zejména v:
- spolupráci s ministerstvem životního prostředí při zpracování programu ke zlepšování kvality
ovzduší v oblastech, ve kterých došlo k překročení imisního limitu;
- vydávání regulačních řádů v případě vzniku smogové situace;
- vydávání závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší k umístění, provedení a užívání
stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší;
- vydávání vyjádření k řízení krajských úřadů k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje;
- ukládání nápravných opatření;
- vydávání rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje;
- projednávání přestupků podle zákona o ochraně ovzduší;
- zpřístupňování informací veřejnosti;
- stanovení zóny s omezením provozu motorových silničních vozidel;
- stanovení podmínek pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi;
- kontrole dokladů o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva;
- kontrole (vstupování) do obydlí při opakovaném důvodném podezření na porušování některé z
povinnosti provozovatele stacionárního zdroje;
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona o odpadech zejména v:
- udělování a rušení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství menším než 100
tun a vyjádření k zařízení k odstraňování odpadů;
- udělování souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci
produkujícímu nebezpečné odpady v množství menším než 100 tun za rok;
- podávání informací žadatelům o sídlech zařízení vhodných k využití nebo odstraňování
odpadů;
- zakazování činnosti, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití
nebo odstranění odpadů a tyto odpady by mohly způsobit škodu na životním prostředí;
- přemísťování opuštěného vozidla, které se nachází mimo komunikace, na vybrané parkoviště
a případné zajištění odstranění vozidla jako autovraku;
- vydávání závazných stanovisek k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a
k řízením podle zvláštního právního předpisu;
- vydávání vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv
na nakládání s odpady;
- podávání návrhu ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů;
- vydávání vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných
biologicky rozložitelných odpadů;
- ukládání povinnosti odstranit odpad provozovateli zařízení k odstraňování odpadů
v mimořádných případech;



- zasílání informací o vydaných souhlasech a rozhodnutích dle zákona o odpadech ministerstvu;
- projednávání přestupků podle zákona o odpadech;
- ukládání nápravných opatření;
- vedení a zpracovávání odpadové evidence a evidence o vydaných rozhodnutích podle zákona
o odpadech;
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.

Působnost odboru je promítnuta v pracovních náplních jednotlivých referentů, vedoucích
oddělení a vedoucího odboru.

Při své činnosti se odbor řídí zejména těmito právními předpisy:
Zákon č. 334/1992 Sb., ochrana zemědělského půdního fondu
Zákon č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o
správních poplatcích
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku
Zákon č. 149/2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 634/2004Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Zákon č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících
transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Veškeré vyjmenované předpisy v platném znění.

