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Č.j.: ŽP/1369/15/Mi                                                                         V Klatovech, dne 27.2.2015 
 

 
 
 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2014 
podle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
 
 

      Odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy plní na všech úsecích dle 
organizačního řádu úkoly plynoucí z kompetencí dle příslušných zákonů ve výkonu státní 
správy a další úkoly, které jsou mu ukládány orgány místní samosprávy. 
     Odbor životního prostředí je členěn na administrativu odboru, oddělení vodního 
hospodářství a dále na úseky: ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, myslivosti a 
rybářství, státní správy lesů, odpadového hospodářství a ochrany ZPF.   
 
     V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 provedl Městský úřad Klatovy, odbor životního 
prostředí celkem 59 kontrol. 
 
     Vodoprávní dozor byl prováděn v souladu ust. § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
podle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontroly byly zaměřeny na 
vodohospodářské zajištění objektů při skladování nebezpečných látek, likvidaci 
odpadních vod, vodní erozi, protipovodňová opatření (tzv. protipovodňové prohlídky) a 
na dodržování podmínek provozování vodních děl. Bylo kontrolováno celkem 26 
subjektů, závady byly zjištěny v 12 případech. Z výsledků kontrol vyplývají především  
opakované problémy s odkanalizováním menších obcí bez centrálního čištění odpadních 
vod. 
 
     Na úseku státní správy ochrany přírody byly kontroly podle zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, prováděny v rámci jiných 
terénních šetření a týkaly se náhradní výsadby dřevin (§ 9 zákona č. 114/1992) a revize a 
aktualizace registrovaných významných krajinných prvků ve správním obvodu pověřeného 
obecního úřadu Klatovy. 
 
     Na úseku státní správy lesů byly v roce 2014 prováděny kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 
4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 41459/2002-5030 ze dne 30. 4. 2003 o postupu 
při poskytování finančních prostředků na výkony a opatření, které stát hradí nebo kde 
stát rozhoduje o subjektu, který náklady nebo újmu uhradí, ve smyslu zák. č. 289/1995, o 
leích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů). Kontroly byly zaměřeny na poskytnutí finančních prostředků v rámci podpory 
na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 lesního 
zákona (5 kontrol), na poskytnutí finančních prostředků na tvorbu lesních hospodářských 
osnov (1 kontrola) a na podporu úhrady za výkon funkce odborného lesního hospodáře 
podle § 37 lesního zákona (16 kontrol). 
     Dále byly provedeny terénní kontroly lokalit navržených pro výjimku ze lhůt k zajištění 
kultur (3 kontroly) a kontroly lokalit pro výjimku ze lhůt k zalesnění holin (2 kontroly).  
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    Samostatné kontroly rozšíření kůrovce v porostech nebyly z důvodu nízkého výskytu 
tohoto škůdce v roce 2014 prováděny.  
 
     Na úseku státní správy myslivosti byly v roce 2014 podle zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, realizovány 4 kontroly, při kterých byly zjištěny 
pouze drobné nedostatky.   
     Na úseku ochrany ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění  
pozdějších předpisů, byly v roce 2014 provedeny 3 kontroly stacionárních zdrojů 
znečištění ovzduší. Nedostatky nebyly zjištěny ani v jednom případě. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Jana Michálková 
                                                                                      vedoucí odboru životního prostředí  
 


