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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí

Informace o výsledcích kontrol v roce 2016
Odbor životního prostředí (OŽP) zajišťuje výkon přenesené působnosti včetně přestupkové
agendy v oblastech vodního a lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany
zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany
ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Tyto agendy jsou vykonávány ve
správním území Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností (ORP Kopřivnice). Správní
území tvoří města a obce a jejich místní části (Kopřivnice, Štramberk, Ženklava, Závišice,
Příbor, Skotnice, Mošnov, Petřvald, Kateřinice a Trnávka).
V období od 1. ledna do 31. prosince 2016 provedl Městský úřad Kopřivnice, odbor životního
prostředí celkem 17 kontrol v oblastech výkonu státní správy v lesním hospodářství, myslivosti,
odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny.
Bylo kontrolováno 11 právnických osob, 4 podnikající fyzické osoby a 2 fyzické osoby.
Lesní hospodářství
V oblasti lesního hospodářství byly provedeny 2 kontroly, zaměření obou bylo na hospodaření v
lesích dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. V jednom
případě bylo zjištěno porušení povinností vlastníka lesa a v následném řízení byla uložena
pokuta. Ve druhém řízení nebylo porušení povinností vlastníka lesa zjištěno.
Myslivost
Kontrola dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti byla provedena u tří mysliveckých
spolků na území ORP Kopřivnice. V rámci kontrolní činnosti nebylo u žádného z nich zjištěno
porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona.
Odpadové hospodářství
Tradičně nejvíce kontrol – pět, provedl orgán odpadového hospodářství. Kontroly byly
prováděny jak u právnických osob tak i podnikajících fyzických osob. Cílem kontrol byla
správnost vedení evidence nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů. U žádné kontroly nebylo zjištěno porušení povinností
původce, které jsou stanoveny platnou legislativou v odpadovém hospodářství.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Všechny tři kontroly byly zaměřeny na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V jednom případě bylo zjištěno porušení zákona
a v následném řízení byla uložena pokuta.
Ochrana přírody a krajiny
U tří kontrol v této oblasti, které byly zaměřeny na plnění podmínek souhlasu se zásahem do
významného krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebylo
porušení zákona zjištěno. U kontroly plnění podmínek souhlasu s výsadbou geograficky
nepůvodních druhů dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., bylo zjištěno, že tato výsadba
provedena nebyla, odpadl tedy předmět kontroly.
V Kopřivnici dne 28. 2. 2017
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