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Odbor životního prostředí a zemědělství 
pracoviště Politických obětí 2478, Místek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  20314/2022 
Spisová značka:       
Vyřizuje:  Ing. Šárka GILAROVÁ 
Telefon:  558609581 
E-mail:  gilarova.sarka@frydekmistek.cz 
Datum:  07.02.2022 
 

 
Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 
 
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 2021 provedených Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí 
a zemědělství. 
 
Kontrolní orgán provedl v roce 2021 celkem 18 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, 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 ust. § 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: 10 
Zobecněné výsledky provedených kontrol:  

statutární město Frýdek-Místek 
Ing. Jarmila Klusová 
interní auditor 
Radniční 1148 
738 01  Frýdek-Místek 
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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 ust. § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Počet vykonaných kontrol: 0 
 
 
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. 
 
Počet vykonaných kontrol: 0   
 
 
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. 
 
Kontroly byly provedeny na základě ust. § 77 odst. 1 písm. o) a p) zákona o ochraně přírody 
a krajiny a byly zaměřeny na dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny na úseku povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les a ochranu dřevin rostoucích mimo les, a rovněž nedovoleného 
zásahu do VKP.  
 
Počet vykonaných kontrol: 3  
Provedenými kontrolami bylo zjištěno, že došlo ve třech případech k porušení ust. § 8 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. V jednom případě bylo zjištěno, že došlo současně k porušení 
ust. § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Všechny případy jsou nyní řešeny jako přestupky 
a dojde k uložení správního trestu.  
 
Zpracoval: Ing. Jiří Majer, vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody 
 
 
Oddělení ochrany ZPF, ovzduší a odpadů 
 
Kontroly fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob 
zaměřené na dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a souvisejících právních předpisů v oblasti 
odpadového hospodářství, a to především na způsob zajištění využití nebo odstranění 
odpadů u jednotlivých provozoven a kontrolu fyzických osob, zda nakládají s odpady 
v souladu se zákonem o odpadech. 
 
Kontroly byly provedeny na základě ust. § 147 písm. a), b) a na základě ust. § 146 odst. 1 písm. 
b) zákona o odpadech. 
 
Počet vykonaných kontrol: 5 
Zobecněné výsledky provedených kontrol:  
Na základě provedených kontrol bylo u dvou kontrolovaných subjektů shledáno porušení zákona 
o odpadech. V jednom případě došlo ke spáchání přestupku dle zákona o odpadech tím, že 
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fyzická osoba neoprávněně nakládala s odpady mimo zařízení určené pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu a kontrolovanému subjektu byla uložena pokuta. V jednom případě 
kontrolovaný subjekt neměl zajištěno využití a odstranění odpadů ze své provozovny dle zákona 
o odpadech a kontrolovanému subjektu byla uložena pokuta. Ve třech případech nebylo 
shledáno porušení zákona o odpadech. 
 
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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