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1.1 Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE)
Odbor životního prostředí a zemědělství v oblasti samostatné působnosti zabezpečuje, případně
koordinuje plnění úkolů obce:
- Podle § 46 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon) zveřejní nařízení mimořádných veterinárních
opatření krajské veterinární správy,
- podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. zajišťuje nakládání s odpady dle zákona
o odpadech, smlouvy o využití nebo likvidaci komunálních odpadů, zpracování plánu
odpadového hospodářství obce), podílí se na přípravě OZV obce o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (§ 17 odst. 2), vede
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, zpracuje roční hlášení
o odpadech atd.,
- vykonává funkci správce městské veřejné zeleně, plánuje rekonstrukce a údržbu
veřejné zeleně a provádí kontrolu ve věcech zajištění údržby a správy veřejné
zeleně, předkládá stanovisko k žádostem o kácení dřevin na pozemcích města do RM,
- podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů se zapojuje do ochrany přírody a krajiny v územním obvodu,
- zajišťuje evidenci a výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, předává podklady
pro vymáhání odboru FIN a spolupracuje s odborem FIN při vymáhání.
Odbor životního prostředí a zemědělství vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené
působnosti obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu:
- Podle § 46 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon) zajišťuje vydání nařízení obce o nařízení
mimořádných veterinárních opatřeních a dohlíží na jejich plnění, schvaluje místa pro svody
zvířat, trhy se zvířaty a k prodeji živočišných produktů,
- podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, např. vydávání vyjádření k řízení podle
§ 11 odst. 4 (k umístění stacionárního zdroje znečištění v katastru obce), podklady pro RM
k vydávání OOP podle § 14 - vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel,
vydávání vyhlášky, kterou stanoví podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu
v otevřeném ohništi (§ 16 odst. 5),
- podle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, např. provádí kontrolní činnosti u právnických osob,
fyzických osob oprávněných k podnikání a fyzických osob nepodnikajících, (zda podnikající
osoby využívají oprávněně systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem
a zda se občané zbavují odpadu legálně), projednává přestupky podle § 61 odst. 1, může
stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, projednává
přestupky podle § 69,
- podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů za obec povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků
vhodných k náhradní výsadbě, vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích,
stezkách a pěšinách ve správním obvodu, jako pověřený OÚ vydává závazná stanoviska k
zásahům do registrovaných krajinných prvků, projednává záměry na vyhlášení památných
stromů podle § 55 odst. 1, vydává rozhodnutí o vyhlášení nebo rušení památných stromů,
jejich ochranných pásem, předává dokumentaci o památných stromech a smluvně
chráněných památných stromech do ústředního seznamu, vydává souhlasy k ošetřování
památných stromů, činnostem v ochranných pásmech, povoluje výjimky ze zákazů
u památných stromů, uzavírá dohody jde-li o památné stromy, vydává souhlas ke zřizování
nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné
území obcí,
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podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu poskytne údaje vyžadované
policií ČR,
podle zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, obecní úřad v případě zjištění informace o důvodném podezření z výskytu
škodlivého organismu neprodleně ohlásí tuto informaci písemně rostlinolékařské správě
(§ 9), přijímá ohlášení údajů o stanovištích včelstev a hromadném letu včel a poskytne je
na vyžádání ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků v jeho správním území,
podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů rozhoduje podle § 26 odst. 2 písm. a), c) o povinnosti veřejné služby
podle § 22 na území obce, pokud obec není provozovatelem, dále rozhoduje o vydání
opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6, o dočasném omezení užívání pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) jako
obecní úřad upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 vodního zákona
obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice,
podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů vydává rybářské lístky
žadatelům, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt nebo cizincům, kteří se v jeho
obvodu zdržují.

Odbor životního prostředí a zemědělství vykonává státní správu svěřenou obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností:
- podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, např. rozhodovat o odnětí lesních pozemků plnění
funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši
poplatků za odnětí, rozhodovat o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
povolovat výjimky ze zákazu některých činností v lese, stanovovat podmínky ke konání
organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, ukládat 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, ukládat opatření v případech mimořádných okolností, rozhodovat
o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let,
rozhodovat o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích, udělovat nebo odnímat licence
a pověření pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, ukládat pokuty a opatření k
odstranění zjištěných nedostatků, ukládat opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich
funkcí, o zastavení škodlivých činností v lese, ukládat nezbytná opatření k odvrácení
hrozícího nebezpečí, vést evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa
ve správním obvodu, uplatňovat stanovisko k územně plánovací dokumentaci když není
příslušný kraj nebo ministerstvo, vydávat souhlas k vydání územního rozhodnutí
zasahujícího PUPFL do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, vydávat ZS pro rozhodnutí
o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa, zajišťovat zpracování lesních
hospodářských osnov, povolovat výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče,
povolovat výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur, ustanovovat lesní stráž
a zrušovat ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu, soustřeďovat údaje lesní
hospodářské evidence o lesích, vykonávat dozor nad dodržováním tohoto zákona, vykonávat
státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle lesního zákona
a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný
orgán státní správy lesů,
- podle zákona č. 149/2003 Sb., 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) § 27 projednávat přestupky podle zákona, vykonávat dozor, jak fyzické
a právnické osoby dodržují ustanovení zákona, předpisy vydané k jeho provedení
a rozhodnutí vydaná na jejich základě a ukládat opatření k odstranění zjištěných
nedostatků,
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podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů vydává závazná stanoviska k zásahům do významného krajinného prvku,
k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních
melioračních systémů, vydává opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o omezení nebo
zákazu rušivé činnosti, rozhoduje o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému
úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, povoluje
rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů nebo kříženců do krajiny,
rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, ukládá provedení nezbytných
zásahů včetně pokácení dřevin, přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje
o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4, zajišťuje údaje
o paleontologických nálezech, vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným
činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, rozhoduje o vyhlášení přechodně
chráněné plochy, prověřuje zákonný původ zvláště chráněných rostlin, živočichů, ptáků,
vydává osvědčení a rozhodnutí o původu ptáků odchovaných lidmi, ověřuje původ podle
§ 54 odst. 4 až 11, ukládá podmínky pro činnosti, které by mohly způsobit nedovolenou
změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazuje,
vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny, rozhoduje o možnostech a podmínkách
uvedení do původního stavu, ukládá provedení náhradních opatření, projednává přestupky,
uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, vymezuje a hodnotí místní
systém ekologické stability, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li
příslušný jiný orgán ochrany přírody,
podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu rozhoduje, zda
je pozemek součástí zemědělského půdního fondu, uděluje souhlas ke změně trvalého
travního porostu na ornou půdu, ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého
porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6
a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu, kontroluje plnění povinností a podmínek jím
vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací a uloženého opatření k nápravě, uděluje
souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků
a vede evidenci jejich použití, k omezení erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje
informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací
o kvalitě zemědělské půdy, zasílá údaje o odnětí zemědělské půdy ze ZPF do centrální
evidence, uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů
pořizovaných na základě zásad územního rozvoje, vyjadřuje se k návrhům tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, vydává souhlas
k odnětí zemědělské půdy ze ZPF o výměře do 1 ha, u dočasného odnětí nebo trvalého
odnětí s dočasným odvodem vydává potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
projednává přestupky podle tohoto zákona, je dotčeným správním orgánem podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny plochy ZPF o výměře do 1 ha
a vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle
tohoto zákona příslušný jiný orgán,
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, např. určovat
jakostní třídy, normované a minimální stavy zvěře, rozhodovat o zavádění dalšího druhu
zvěře v honitbě, vydávat souhlas s vypuštěním zvěře do honitby, rozhodovat o konání
chovatelské přehlídky trofejí, rozhodovat o umístění slaniska, napajedla, nebo zařízení
pro přikrmování zvěře, omezit či zakázat vstup do honitby, rozhodovat o krmení zvěře
na náklad uživatele honitby, ustanovovat nebo rušit jmenování mysliveckou stráží,
rozhodovat o poskytnutí náhrady škody v souvislosti s výkonem funkce myslivecké stráže,
rozhodovat o uznání honitby, registrovat honební společenstva, rozhodovat o přičlenění
honebních pozemků k již uznané honitbě a o dalších změnách v honitbě, rozhodovat
o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře, rozhodovat o zániku honitby,
rozhodovat o zániku smlouvy o nájmu honitby, rozhodovat o ustanovení nebo odvolání
mysliveckého hospodáře, rozhodovat o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě,
rozhodovat o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, případně zrušení
chovu zvěře, rozhodovat o povolení lovu mimo dobu lovu, rozhodovat o povolení lovu zvěře
na nehonebních pozemcích a o pověření provedení lovu zvěře na nehonebních pozemcích,
rozhodovat o výjimce ze zakázaných způsobů lovu, vydávat lovecké lístky, rozhodovat
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o odebrání loveckého lístku nebo o odepření vydání loveckého lístku, rozhodovat o tom,
která plodina je vysokocenná, projednávat přestupky podle tohoto zákona,
podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu zajišťuje součinnost s policií
ČR (oznamování ukončení platnosti nebo odebrání loveckého lístku),
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává závazná stanoviska orgánu
ochrany ovzduší k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu
z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu,
zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o vydání závazného stanoviska
a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí, provádí kontrolní činnost,
projednává některé přestupky podle § 26 tohoto zákona.
podle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, např. provádět kontroly, projednávat přestupky podle § 66
odst. 2 a 5 zákona, udělovat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, udělovat souhlas
k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, vést a zpracovávat evidenci
odpadů, autovraků, přepravy nebezpečných odpadů, údajů o zařízeních pro nakládání
s odpady, podávat návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, ukládat
provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech povinnost odstranit
odpad, hradit vzniklé náklady a vymáhat je u původce, uplatňovat stanovisko k územním
plánům a regulačním plánům, zajistit bezpečné uskladnění přepravovaného odpadu (hrozí-li
poškození zdraví lidí nebo ŽP) a rozhodnutím uložit úhradu vynaložených nákladů osobám,
které za nedokončenou nebo nedovolenou přepravu odpovídají, vydávat závazné stanovisko
z hlediska nakládání s odpady k řízením o umístění stavby, povolení stavby a řízením podle
stavebního zákona, vydávat vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo
výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, ke zřízení malých zařízení pro biologické
zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů, ke zřízení zařízení k odstraňování
odpadů,
podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, např. rozhoduje o zvláštním
opatření podle § 28a, plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem
a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat,
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zajišťuje výkon činností svěřených vodoprávním úřadům s výjimkou těch, které jsou
svěřeny dle § 107 krajským úřadům a dle § 108 ministerstvu, např. vede správní řízení
o povolení nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, vydává povolení k některým
činnostem dle § 14 zákona. Vydává souhlasy dle § 17 zákona, vyjádření dle § 18 zákona,
závazná stanoviska podle § 104, jako speciální stavební úřad vede správní řízení ve věci
stavebních povolení vodních děl, vodní dílo může povolit ve společném územním
a stavebním řízení, dále na ně navazujících řízení, u stávajících vodních děl rozhoduje
o podmínkách dalšího nakládání s vodami při trvání staveb nebo o jejich odstranění,
schvaluje manipulační řády vodních děl, schvaluje havarijní plány, ukládá opatření
k nápravě a k odstranění následků nepovoleného vypouštění odpadních vod, nepovoleného
nakládání se závadnými látkami nebo havárií, provádí vodoprávní dozor při kontrolní
činnosti k ochraně jakosti vod a při plnění povinností vlastníků povolených vodních děl. Plní
evidenční povinnosti dle zákona, projednává v součinnosti s právním odborem přestupky
podle vodního zákona,
podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, § 27 rozhoduje o povinnostech veřejné služby podle § 22, o vydání
opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6, schvaluje kanalizační řády podle § 14 odst.
3, zajišťuje soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska
kapacitních a kvalitativních možností. Dále jako vodoprávní úřad vykonává státní správu
na úseku vodovodů a kanalizací, není-li tímto zákonem svěřena jinému orgánu veřejné
správy,
podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů na návrh vlastníka nebo
uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává nebo ruší rybářské stráže, vede evidenci
všech rybářských stráží v obvodu působnosti, vydává nebo odebírá rybářské lístky, přijímá
oznámení závad zjištěných rybářskou stráží, zajišťuje náhradu škody vzniklé v souvislosti
s činností rybářské stráže, projednává přestupky,
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podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů projednává přestupky při výskytu a šíření plevelů
z neudržované nezemědělské půdy, ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením
lhůty.
zpracovává koordinovaná závazná stanoviska ve smyslu ust. § 149 správního řádu.
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