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Odbor životního prostředí zajišťoval výkon státní správy v rámci přenesené působnosti 
a činnosti v rámci samostatné působnosti. 
V rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti byly v minulém roce na jednotlivých 
odděleních vykonávány především následující činnosti: 

Oddělení ochrany přírody a krajiny, úsek ochrany přírody - povolování kácení stromů 
a následné ukládání náhradní výsadby v případě, že je kácení povoleno; řešení problematiky 
památných stromů; řešení problematiky významných krajinných prvků (vyhlašování a zásahy 
do VKP) a zásahů do krajinného rázu; řešení problematiky územního systému ekologické 
stability; vyjadřování ke stavbám, záměrům a činnostem na území SMO s dopadem na zeleň; 
řešení přestupků. Kromě povolování kácení jsou všechny tyto činnosti vykonávány v rámci 
celého správního území. 

úsek ochrany lesů - dozor nad dodržováním zákona 
při hospodaření v lesích (kácení, výsadby, ochrana před škůdci); řešení problematiky 
pozemků určených plnění funkce lesa (odnětí, povolování staveb v ochranném pásmu lesa); 
vedení evidence nájmů a výpůjček pozemků; vedení lesní hospodářské evidence; řešení 
problematiky odborných lesních hospodářů (ustanovení, odvolání, finanční odměny za 
prováděnou činnost); řešení problematiky lesních stráží (ustanovení, odvolání); řešení 

problematiky reprodukčního materiálu lesa (sběr, vystavení dokladu o původu); řešení 

přestupků. Všechny tyto činnosti jsou vykonávány v rámci celého správního území. 

úsek myslivosti - řešení problematiky honiteb; 
stanovení třídy honiteb; určování normovaných stavů zvěře; vydávání loveckých lístků; 

rozhodování o odlovu, ochraně a krmení zvěře; vedení rejstříku honebních společenstev; 

řešení problematiky mysliveckých hospodářů (ustanovení, odvolání); řešení přestupků. 

Všechny tyto činnosti jsou vykonávány v rámci celého správního území. 

úsek čistoty města - problematika ochrany zvířat 
zajišťování správy a provozování Městského útulku pro psy a další umístěná zvířata 

(především kočky); povolování konání svodu zvířat; řešení přestupků, tyto činnosti jsou 
vykonávány v rámci celého správního území. 

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, úsek ochrany ovzduší - plnění 

povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší jako dotčeného orgánu k územnímu 
a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší 



u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu (především vydávání 
závazných stanovisek, popř. vyjádření); provádění kontroly dodržování zákonných povinností 
u nevyjmenovaných zdrojů; řešení přestupků a správních deliktů - vše v rámci celého 
správního území. V rámci SMO lze vydávat vyjádření k řízení vedenému KÚ MSK 
k umístění stacionárního zdroje vyjmenovaného v Příloze 2 zákona o ochraně ovzduší. 

úsek nakládání s odpady - vedení evidence hlášení 
o způsobu nakládání s odpady od právnických osob a fyzických osob oprávněných 

k podnikání; vydávání souhlasu k nakládání s NO, k upuštění od společného shromažďování 
odpadů; vyjadřování k činnostem, stavbám a technologiím s dopadem na nakládání s odpady; 
řešení správních deliktů - vše v rozsahu celého právního území. Projednávání přestupků 
v rámci SMO. 

Oddělení ochrany vod a ochrany ZPF, úsek ochrany vod (vodoprávní úřad) je speciální 
stavební úřad tudíž jeho hlavní činností je vydávání stavebních povolení pro vodní díla 
ajejich kolaudace; dále pak povolování odběru povrchových a podzemních vod; povolování 
vypouštění odpadních vod; vyjadřování se ke stavbám, záměrům, technologiím a územním 
plánům; schvalování provozních řádů, manipulačních řádů, havarijních plánů; vedení 
vodoprávní evidence; stanovování pásem hygienické ochrany vodních zdrojů; držení 
pohotovosti pro případ havárie, kdy došlo nebo hrozí mimořádné zhoršení jakosti podzemních 
nebo povrchových vod; vykonávání vodoprávního dozoru; řešení přestupků; všechny tyto 
činnosti jsou vykonávány v rámci celého správního území. 

úsek ochrany zemědělského půdního fondu -
udělování souhlasu ke změně kultury; vydávání souhlasů k odnětí půdy ze ZPF, vydávání 
rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF; vydávání souhlasu k návrhům tras nadzemních 
a podzemních vedení a pozemních komunikací. Všechny tyto činnosti jsou vykonávány 
v rámci celého správního území. 

V rámci samostatné působnosti byly v minulém roce na jednotlivých odděleních 

vykonávány především následující činnosti: 

Oddělení ochrany přírody a krajiny, úsek ochrany přírody - organizace celoroční 

údržby zeleně na území města a příprava nových výsadeb; řešení stížností. 
úsek čistoty města organizovan1 jarního 

a podzimního úklidu; zajišťování provádění údržby pískovišť; organizování provádění 

ochranné deratizace; řešení podnětů a stížností; zajišťování čistoty města formou dozoru nad 
prováděním úklidu zpevněných ploch, čištění místních komunikací a výsypu odpadkových 
košů. 

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, úsek ochrany ovzduší - zajišťování 
informovanosti občanů o stavu ovzduší především v podzimních a zimních měsících; řešení 
stížností. 

úsek nakládání s odpady - organizování systému 
nakládání s komunálním odpadem na území města; zajišťování odstraňování černých skládek; 
řešení stížností. 

Převážná část finančních prostředků byla použita na zajišťování aktivit, které souvisí 
s plněním povinností v rámci samostatné působnosti. 



KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ROCE 2014: 

Obnova zeleně 
Fin. prostředky byly použity na obnovu alejí ve městě Opavě -vysazeno 65 kusů nových 
stromů, které nahradily stromy dožívající a poškozené. Byla založena zcela nová alej stromů 
podél místní komunikace využívané také jako cyklostezka spojující Opavu a městskou část 
Zlatníky v rámci projektu "Výsadba aleje na Sv. Annu" - vysazeno 90 kusů stromů (duby 
a jeřabiny). Výsadby proběhly v rámci akcí ke Dni Stromů. Financovány byly výsadby stromů 
v Opavě na ul. Anenská, Olomoucká, Na Dolním poli, U panského dvora, Stříbrné jezero -
lokalita u Discgolfu. Celkem bylo vysázeno 155 vzrostlých a řádně zapěstovaných stromů. 
Část finančních prostředků byla použita na údržbu pozemků v prostoru bývalého koupaliště 
v Opavě-Kylešovicích a na instalaci bezpečnostního vázání na 13 stromech v Dvořákových 
sadech, Sadech Svobody a Smetanových sadech v celkové částce 48.400,00 Kč. Finanční 
prostředky na této položce byly navýšeny finančním darem poskytnutým společností 

Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. ve výši 50.000,00 Kč na provádění údržby bývalého 
koupaliště, nadačním příspěvkem poskytnutým Nadací ČEZ ve výši 118.100,00 Kč na 
realizaci projektu "Výsadba aleje na Sv. Annu" a rozpočtovým opatřením v rámci rozpočtu 
odboru převedením částky 48.642,00 z položky náhradní výsadba na dofinancování projektu, 
z prostředků města bylo nutno uhradit celkem za akci Sv. Anna částku 151 .167 Kč. 

Údržba a likvidace pískovišt' mimo pasport 
V rámci této položky je prováděna údržba těch pískovišť, která nejsou zahrnuta do pasportu 
pískovišť udržovaných spol. TS Opava s.r.o. Jedná se o malá pískoviště většinou ve 
vnitroblocích, která zůstala v majetku SMO. Pískovišť je udržováno celkem 28 (původně 52) 
o výměře převážně 3m x 3m x 0,6m. Pískoviště zůstala tam, kde občané projevili zájem o ně 
pečovat. Občané si zajišťují lepší hygienické podmínky těchto pískovišť tím, že sledují 
provoz na pískovištích a ve dnech, kdy nejsou pískoviště využívaná a v noci, chrání 
pískoviště plachtou. Údržba spočívá v každoroční úplné nebo částečné výměně písku 
v souladu s metodickým pokynem, kdy je u části pískovišť v jednom roce odstraněna pouze 
vrchní vrstva a následně písek doplněn dle potřeby a v dalším roce vyměněn úplně. Celková 
výměna písku u každého pískoviště je tedy prováděna co dva roky. Dále jsou provedeny další 
nutné opravy jak pískovišť, tak doprovodného vybavení. V loňském roce byla provedena 
údržba na 20 pískovištích. Největší položkou v loňském roce bylo odstranění starého písku 
(cca 40.000,00 Kč), navezení nového písku (cca 53.000,00 Kč), oprava dřevěných součástí 
(cca 40.000,00 Kč). Zbytek finančních prostředků byl vynaložen na opravu soklů a betonové 
dlažby. 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
Z položky je hrazen systém nakládání s komunálním odpadem na území města v souladu 
s vydanou OZV a smlouvou uzavřenou se svozovou firmou, tj. svoz komunálního odpadu, 
provoz sběrných míst a zajišťování separovaného sběru. Z této položky jsou hrazeny náklady 
na svoz, na uložení KO na skládku a místní poplatek za uložení KO na skládku, náklady na 
zajištění provozu sběrných míst, na manipulaci a dotřídění vyseparovaného odpadu, náklady 
na nákup pytlů, na zajišťování zpětného odběru, náklady na odvoz a odstranění odpadů 
nebezpečných. V závěru roku 2012 SMO uzavřelo Smlouvu o výpůjčce se společností EKO
KOM, a.s. Na základě této smlouvy společnost EKO-KOM, a.s. odkoupila od SMO barevné 
kontejnery na separovaný odpad a ty má město nyní ve výpůjčce. V této smlouvě se SMO 
zavázalo, že je povinno uhradit škodu, která vzrůkne poškozením nebo zničením kontejnerů 
způsobem, který neodpovídá běžnému opotřebení. V loňském roce bylo nutno společnosti 



EKO-KOM, a.s. uhradit penále ve výši 47.842,00 Kč. Hlavním důvodem byl především 
vandalizmus následující po silvestru 2013 (došlo k zahoření kontejnerů v jedné vymezené 
lokalitě). Položka byla v rámci finančního vypořádání za rok 2013 navýšena o částku 

3.730.142,00 Kč a následně byla částka ve výši 1.600.000,00 Kč rozpočtovým opatřením 
převedena na financování výkonů společnosti TSO s.r.o. na údržbu veřejné zeleně. 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) 
Z prostředků z této položky byla hrazena práce studentů Mendelovy univerzity v Brně, 
Lesnické a dřevařské fakulty, vykonaná v rámci odborné studentské praxe při provádění ořezu 
stromů na území města. Největší položku tvořila objednávka z roku 2013 na zpracování 
zprávy o životním prostředí města Opavy a na aktualizaci a zpřehlednění informací 
zaměřených na problematiku životního prostředí poskytovaných na webu města. Část 
prostředků byla použita na zajištění putovní výstavy tematicky zaměřené na eliminaci 
negativního vlivu topení na kvalitu ovzduší a na zajištění akce "Krotitelé vzduchu", která se 
konala v únoru 2014 na náměstí, kdy největší atrakcí byl OxyBox zapůjčený od neziskové 
organizace Čisté nebe; byly hrazeny náklady na grafiku, tisk a distribuci bulletinu "OPAVA 
TŘÍDÍ ODPADY", který byl distribuován občanům společně se zpravodajem Hláska; náklady 
na odvoz odpadů sesbíraných žáky opavských ZŠ v rámci akcí ke Dni Země; byl hrazen 
záchranný transfer chráněných živočichů, především škeble říční, kteří byli nalezeni v korytě 
Městského náhonu po jeho vypuštění před revitalizací, která probíhala v loňském roce. Část 
prostředků byla použita na zajištění prezentace v příloze zaměřené na problematiku životního 
prostředí v OPAVSKÉM A HLUČINSKÉM DENÍKU na speciální dvoustraně, která byla 
věnovaná především problematice odpadů, ovzduší a EVVO a část prostředků byla použita na 
distribuci nálepek tematicky zaměřených na třídění a graficky pojatých jako PF 2015 
dodaných občanům společně s lednovou Hláskou. Položka byla v rámci finančního 

vypořádání za rok 2013 navýšena o částku 120.970,00 Kč. Rozpočtovým opatřením byly 
finanční prostředky na této položce navýšeny o 43.291,00 Kč v rámci rozpočtu odboru 
z položky biologická ochrana města. 

Biologická ochrana města 
Tato pol. je využívaná na zajišťování aktivit, které se především týkají zvířat, v loňském roce 
to bylo provádění ochranné deratizace. Deratizace je prováděna v součinnosti se společností 
SMVaK Ostrava, na pozemcích a v některých objektech ve vlastnictví města v místech 
zjištěného zvýšeného výskytu hlodavců na základě prováděného průzkumu a v návaznosti na 
podněty občanů. Deratizace je prováděna každoročně. Po úspěšném nainstalování tří psích 
pisoárů v centru města v roce 2012 a 6 ks v roce 2013 jsme s touto aktivitou pokračovali 
i v loňském roce. Psí pisoáry byly nainstalovány v počtu 6 ks ( 3x sídliště 17. Listopadu, 
lx sídliště Liptovská a 2x nám. Joy Adamsonové). Část finančních prostředků byla použita na 
zajištění sběru psích exkrementl'1 v zimních měsících a likvidaci invazní rostliny křídlatky na 
pozemcích města o rozloze 1692 m2 (garážiště a svahy Západního nádraží na ul. Bochenkova, 
točna MHD ul. Vodárenská, ul. Na Dolní hrázi, lokalita u Prachovníku, ul. Stará silnice). 
Rozpočtovým opatřením byly prostředky ve výši 66.031,00 Kč převedeny na položku EWO 
a na položku posudky a konzultace. 

Městský útulek 
Z této položky je hrazen provoz městského útulku pro psy. V loňském roce útulkem prošlo 
celkem 393 psů (39 psů bylo převedeno z roku 2013, 48 bylo dovezeno z okolních obcí, 
14 vhozeno, 16 mimořádný příjem, 232 dovezeno strážníky MP Opava, 34 vráceno zpět 
náhradními majiteli). Z tohoto počtu bylo 175 psů vydáno náhradnímu majiteli, zbývající psi 
byli většinou dohledáni svými původními majiteli. V útulku bylo rovněž umístěno celkem 



107 koček, z tohoto počtu bylo 70 předáno náhradním majitelům, 9 koček bylo vypuštěno do 
původní lokality po provedené kastraci. 
Na provoz byly vynaloženy tyto prostředky: 

Krmivo 143.545,00 Vodné a stočné 12.332,00 
Veterinární péče 67.306,00 Ost. nákupy a služby, revize 24.122,00 
Léky a léčiva 139.516,00 Odpady a kadáver 17.745,00 
Poplatek za telefon 11.999,00 Ochranné prac. prostředky 4.000,00 
Poplatek za el. energii 84.000,00 U držba 225.645,00 
Nákup úklid. prostředků 16.890,00 Mzdy* 488.007,00 
Skolení pracovníků obsluhy 1.500,00 
*Tyto prostředky neJsou hrazeny z rozpočtu odboru Životního prostředí, ale z rozpočtu 
kanceláře tajemníka - oddělení personální a mzdové 

V rámci údržby útulku byla provedena oprava oplocení vnitřních výběhů, čištění kanalizační 
sítě, oprava el. topení a vzduchotechniky, výměna poškozených psích bud. Z poskytnutých 
finančních darů byla instalována voliéra pro kočky. 
V rámci finančního vypořádání za rok 2013 byly prostředky navýšeny o 16.969,00 Kč a byly 
přijaty finanční dary v hodnotě 103.050,00 Kč. Pro potřebu útulku byly rovněž přijaty věcné 
dary v hodnotě 100.954,00 Kč. 

Posudky a konzultace 
Z této položky jsou hrazeny zpracovávané posudky především dendrologické, biologické, 
hydrogeologické apod., jsou hrazeny anal. rozbory vzorků vody odebraných při prováděném 
místním šetření a při řešení havárií dle zákona o vodách, jsou prováděna kontrolní měření 
apod. Tyto dokumenty slouží pro potřebu zajišťování výkonu jak samosprávy tak i státní 
správy v přenesené působnosti. V rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti se jedná 
o zajištění podkladů pro vydání rozhodnutí. V loňském roce nebyly z této položky hrazeny 
žádné mimořádné větší výdaje, nejobsáhlejší byl znalecký posudek, který se týkal rozhodnutí 
o tom, zda se jedná nebo nejedná o vodní dílo zpracovaný pro potřebu vodoprávního úřadu. 
Nad rámec běžně zajišťovaných posudků a hodnocení byla vystavena objednávka na 
provedení III. etapy revize stávajících významných krajinných prvků a navržení nových na 
zbývající části území SMO v celkovém počtu 14 mapových listů pro potřebu řešení 

problematiky ochrany přírody a krajiny. Zakázka bude dokončena v roce 2015. Rozpočtovým 
opatřením byly prostředky navýšeny o 22.740,00 Kč z položky biologická ochrana města. 

Náhradní výsadba zeleně. 
Jedná se ofin. pr., které byly převedeny na účet města za ekologickou újmu způsobenou na 
zeleni kácením stromů v důsledku stavby na základě dohody uzavřené mezi investorem 
a SMO. Tyto prostředky jsou účelově vázány a musí být použity pouze na novou výsadbu. 
V rámci finančního vypořádání za rok 2013 byly na tuto položku převedeny prostředky ve 
výši 96.177,00 Kč. V průběhu loňského roku byla rozpočtovým opatřením část prostředků ve 
výši 48.642,00 převedena na položku obnova zeleně a tyto prostředky byly použity na 
dofinancování projektu "Výsadba aleje na Sv. Annu". 

Položky, které nebyly původně ve schváleném rozpočtu na rok 2014 

Proiekt "Domovní kompostování-město Opava" 
Odbor životního prostředí je nositelem projektu "Domovní kompostování-město Opava". 
V rámci tohoto projektu byly v roce 2013 zakoupeny kompostéry v počtu 2303 ks a předány 



do bezplatného užívání občanům, kteří vlastní nebo užívají zahradu na území města. 

Kompostéry zůstanou ve vlastnictví města po dobu 5 let. V loňském roce byl z prostředků 
města zakoupen jeden náhradní kompostér v hodnotě 1799,00 Kč, jako náhrada za kompostér, 
který byl zcizen. 

Rozptylová studie pro město Opava 
V návaznosti na studii "Plán udržitelné městské mobility Opava" (dále jen "PUMMO") 
připravovanou OHA a ÚP bylo v roce 2013 zadáno zpracování Rozptylové studie pro město 
Opavu za účelem vyhodnocení stávající imisní zátěže s aktuálnějšími daty (původní RS je 
z roku 2007 a vychází z emisní skutečnosti z roku 2003) jednak· z hlediska emisí Osou 
zapracovány i vlivy emisních zdrojů z Polska), tak z pohledu nových skutečností z posledního 
sčítání lidu, tak se zohledněním stávajícího stavu dopravy. Tato RS vhodně doplní dílčí RS 
připravované v rámci PUMMO. Problematika ovzduší tak bude zmapovaná v širším měřítku, 
nejen z pohledu dopravy, ale i z pohledu energetických zdrojů např. lokální topeniště a zdrojů 
pro centrální systém zásobování teplem. Výhodou tohoto výsledného dokumentu je možnost 
vzájemného srovnání jednotlivých dopravních variant vůči celkové imisní situaci ve městě 
jako komplexního materiálu s maximální vypovídací schopností o kvalitě ovzduší ovlivněné 
všemi hlavními faktory. Doposud takto ucelený materiál nebyl zpracován, jeho výstupy budou 
sloužit pro koncepční rozhodování a zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti. 
V rámci finančního vypořádání za rok 2013 byly na tuto položku převedeny prostředky ve 
výši 206.000,00 Kč a byly použity na uhrazení studie, která byla dokončena v závěru roku 
2014. 

Údržba ploch kolem Stříbrného jezera 
V roce 2013 byly pro zbudování sportovního hřiště na DiscGolf připraveny plochy 
v dlouhodobě téměř neudržovaném prostoru v blízkosti Stříbrného jezera. Byly zde 
odstraněny černé skládky, byla provedena probírka dřevin a odstraněn ruderální porost. Hřiště 
získalo oblibu a bylo intenzivně využíváno, proto bylo nutno pro rok 2014 zajistit provádění 
pravidelné údržby těchto ploch, která spočívala v kosení trávy a sběru odpadků. Rozpočtovým 
opatřením byly pro tento účel na položku převedeny finanční prostředky ve výši 267.677,00 
Kč. 

Sanace havárie v souladu se zákonem o vodách 
Z ustanovení § 41 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých 
zákonů (dále jen "vodní zákon") vyplývá pro vodoprávní úřad povinnost řídit práce při 
zneškodňování havárií, tj. dle § 40 odst. 1 vodního zákona v případě mimořádného zhoršení 
nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Vzhledem k této 
skutečnosti je povinností vodoprávního úřadu zahájit a řídit aktivity směřující k odstranění 
tohoto závadného stavu a v případě, že není znám původce havárie, jsou tyto aktivity hrazeny 
z rozpočtu města. V březnu loňského roku byla vodoprávnímu úřadu nahlášena situace, která 
byla vyhodnocena jako mimořádné závažné ohrožení jakosti podzeiiUlích a povrchových vod 
(při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že zemina z výkopu je kontaminovaná ropnou 
látkou). Jednalo se o výskyt ropné látky na hladině podzeiilllí vody bez možnosti určit 

původce havárie. Rozpočtovým opatřením byly za účelem zmapování situace a zajištění 
sanace převedeny na tuto položku finanční prostředky ve výši 190.400,00 Kč. Z prostředků 
byla hrazena předběžná a kvalitativní analýza vzorku látky odebrané ze starého vrtu 
a základní průzkum míry a rozsahu kontaminace v okolí nálezu kontaminované zeminy za 
účelem navržení dalšího postupu řešení problému. Jelikož základní průzkum potvrdil 
přítomnost masívního znečištění podzeiilllí vody směsí ropných uhlovodíků a znečištění 
v sedimentech sousední stoky, především v jejím zatrubněném úseku, byl učiněn závěr, že je 



žádoucí a nezbytné provést nápravu závadného stavu na vodách a zjištěnou kontaminaci 
podzemní vody i sedimentu odstranit. Sanace byla následně provedena prostřednictvím 
odborné firmy. 

Zpracoval( a) : Ing. Marie Vavrečková I 
Funkce: 
Dne: 

vedoucí odboru životního pro~ye 
11.03.2015 v 




