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Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 
 
Na základě ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, Vám odbor životního prostředí a zemědělství zasílá informace o výsledcích kontrol  
za rok 2018 provedených Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí 
a zemědělství. 
 
Kontrolní orgán provedl v roce 2018 celkem 36 kontrol (viz informace o kontrolách). 
 
Oddělení zeleně                                       
 
Kontroly fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob 
zaměřené na dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a souvisejících 
právních předpisů v oblasti ochrany přírody, a to především plnění povinností dle ust. 
§ 8 zákona o ochraně přírody a krajiny při kácení dřevin. 
 
Počet vykonaných kontrol: 0  
 
Zpracovala: Ing. Silvie Cholewiková, vedoucí oddělení zeleně 
 
 
Oddělení vodního hospodářství  
 
Kontroly fyzických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání zaměřené 
na dodržování povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů  (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů podle něj 
vydaných.   
 
Kontroly byly provedeny na základě ustanovení § 110 odst. 1 zákona č.  254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy 
vodoprávní úřad dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle  
něj vydaných; kontroly byly zaměřeny na nakládání s odpadními vodami. 
 
Počet vykonaných kontrol: 26 
Zobecněné výsledky provedených kontrol:  
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Při kontrolách nebylo zjištěno porušení povinností stanovených vodním zákonem tak, aby 
bylo nutno ukládat nápravná opatření dle ust. § 42 vodního zákona. 
 
Zpracovala: Ing. Petra Mičková, vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody 
 
Kontroly fyzických a právnických osob zaměřené na dodržování povinností vlastníka 
lesa ve smyslu § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kontrola byla provedena na základě § 48 odst. 2 písm. i) a § 51 odst. 1 lesního zákona. 
Kontrola byla zaměřena na dodržování § 32 lesního zákona, a to povinnosti vlastníka lesa 
provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, 
povinnosti vlastníka lesa při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese 
(větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha 
apod.) činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků, 
povinnosti vlastníka lesa zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu a na povinnosti vlastníka lesa 
hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.  Dále byla 
kontrola zaměřena na dodržování § 33 lesního zákona, a to povinnosti vlastníka lesa 
přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení 
škodlivých organismů. 
 
Počet vykonaných kontrol: 1 
Zobecněné výsledky provedené kontroly:  
Provedenou kontrolou v terénu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba svým lesnickým 
hospodařením nekoná v rozporu s § 32 a § 33 lesního zákona a vede veškeré evidence.  
Porušení povinností stanovených lesním zákonem nebylo zjištěno. 
 
Kontroly fyzických a právnických osob, vykonávajících činnost odborného lesního 
hospodáře, zaměřené na dodržování povinností stanovených vlastníkům lesů zákonem 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Kontrola byla provedena na základě čl. 19 směrnice MZe č. j. 26191/2016-MZE-16221 
ze dne 10.05.2016. 
 
Počet vykonaných kontrol: 1    
Zobecněné výsledky provedené kontroly:  
Na základě výsledků kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaný odborný lesní hospodář (dále jen 
„OLH“) vykonává svou činnost bez závad v souladu s § 37 odst. 1 lesního zákona. Kontrola 
byla provedena v terénu ve vybraných lesních porostních skupinách ve vlastnictví fyzických 
a právnických osob. OLH komunikuje s vlastníky lesů v území, pro které byl pověřen, 
upozorňuje je na zjištěné nedostatky v ochraně lesa a hospodaření na jejich lesních majetcích. 
V případě zjištění nedostatků, zejména v ochraně lesa proti kůrovcům, OLH zároveň 
vlastníky lesa vyzývá k jejich neprodlenému odstranění. 
 
Kontroly fyzických a právnických osob zaměřené na dodržování zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
přírody a krajiny“), a souvisejících právních předpisů v oblasti ochrany přírody. 
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Kontrola byla provedena na základě  § 77 odst. 1 písm. o) zákona o ochraně přírody a krajiny 
a byla zaměřena na dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny na úseku povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les.  
 
Počet vykonaných kontrol: 1 
Zobecněné výsledky provedené kontroly:  
Provedenou kontrolou v terénu bylo zjištěno, že došlo k porušení § 8 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny a následně byl uložen správní trest. 
 
Zpracoval: Ing. Jaroslav Gongol, vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany 
přírody 
 
Oddělení ochrany ZPF, ovzduší a odpadů 
 
Kontroly právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání zaměřené  
na dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech“), a souvisejících právních 
předpisů v oblasti odpadového hospodářství, a to především na plnění povinností 
původce odpadů vyplývajících z ust. § 16 zákona o odpadech a na plnění evidenčních  
a ohlašovacích povinností vyplývajících z ust. § 39 zákona o odpadech.  
 
Kontroly byly provedeny na základě ust. § 79 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech. 
 
Počet vykonaných kontrol: 7 
Zobecněné výsledky provedených kontrol:  
Na základě provedených kontrol nebylo u čtyř kontrolovaných subjektů shledáno porušení 
zákona o odpadech. V jednom případě byly podklady k uložení pokuty za shledané porušení 
zákonné povinnosti předány věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností Český Těšín. Ve dvou případech bylo shledáno porušení povinností vyplývajících 
z ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech a kontrolovaným subjektům byla uložena pokuta.  
 
Zpracovala: Ing. Jana Bilouseacová, vedoucí oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, 
ovzduší a odpadů 
 
 
 
 
Ing. Šárka Gilarová 
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství 
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