MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor životního prostředí

Informace o výsledcích kontrol OŽP v roce 2017
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 2017 provedl Městský úřad Kopřivnice, odbor životního
prostředí celkem 22 kontrol v oblastech výkonu státní správy v lesním hospodářství, myslivosti,
odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny.
Bylo kontrolováno 14 právnických osob, 6 podnikajících fyzických osob 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. Při
kontrole nebylo zjištěno porušení zákona.
Myslivost
Kontrola dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti byla provedena u dvou mysliveckých
spolků na území ORP Kopřivnice. V rámci kontrolní činnosti nebylo u žádného z nich zjištěno
porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona.
Odpadové hospodářství
V průběhu roku bylo provedeno celkem 13 kontrol u podnikajících fyzických i právnických osob.
Kontroly byly zaměřeny na vedení evidence odpadů dle § 21 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Kontrolami byly zjištěny pouze drobné
nedostatky, kontrolované subjekty byly o svých povinnostech poučeny. U 2 subjektů bylo
zjištěno neplnění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech. V těchto případech byl
předán podnět k řešení v rámci přestupkového zákona.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Všechny čtyři kontroly byly zaměřeny na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Ve dvou případech bylo zjištěno porušení zákona
a v následném řízení byla uložena pokuta.
Ochrana přírody a krajiny
Kontrola plnění podmínek rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny byla provedena u jednoho subjektu (právnické osoby). Bylo zjištěno,
že nebyla provedena náhradní výsadba. Byla tedy uložena pokuta (povinná osoba bezodkladně
po provedení kontroly realizovala náhradní výsadbu).
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