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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 kraiiny, 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 ; kontrolní činnost 

u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. 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; kontrolní činnost u právnických osob 
a fyzických osob oprávněných k podnikání. Všechny tyto činnosti jsou vykonávány v rámci 
celého správního území. 

úsek rybářství - schvalování rybářského hospodáře; řešení problematiky rybářských 
stráží (ustanovení, odvolání, řešení škod); 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 na úseku ochrany zvířat; navrhování opatření a řešení 
přestupků při dozorování plnění ustanovení zákona o rostlinolékařské péči; 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. 
Provádění kontroly tmavosti kouře u fyzických osob (obvykle úkony předcházející kontrole). 

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 správního území. Kontrola fyzických osob nepodnikajících, zda se zbavují odpadu 
v souladu se zákonem pouze v rámci SMO. Projednávání přestupku v rámci SMO. 
Kontrolní činnost u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v rámci 
ORP. 
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 
a jejich 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; kontrolní činnost 
u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. 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- organizování jarního a podzimního úklidu; zajišťování provádění 
údržby pískovišť; organizování provádění ochranné deratizace; řešení podnětů a stížností; 
organizace obecně prospěšných prací; zajišťování čistoty města formou dozoru nad 
prováděním úklidu zpevněných ploch, čištění místních komunikací a výsypu odpadkových 
košů. 

pddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, úsek ochrany ovzduší - zajišťování 

i~formovanosti 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 2015: 

Obnova zeleně 
Fin. prostředky byly částečně použity na novou výsadbu, na ulicích Purkyňova, Gudrichova 
a Rolnická, na nám. Sv. Hedviky a nám. Slezského odboje a kolem cyklostezky na ul. 
Polanova bylo vysázeno 57 stromů Qasany, lípy, platany a duby). Dalších 30 ks stromů 
nahradilo stromy odstraněné v rámci údržby zeleně. Část finančních prostředků byla použita 
na údržbu stromů vysázených v roce 2014 v rámci realizace projektu „Výsadba aleje na Sv. 
Annu" (90 stromů, duby a jeřabiny), část byla použita na zajištění udržitelnosti projektů 
zaměřených na revitalizaci sídliště Kateřinky. Byly nahrazeny dřeviny (stromy 1 O ks a keře), 
které byly poškozeny nebo zničeny vandalizmem. Celkem bylo nově vysázeno 97 stromů . 
Část prostředků bY.la rozpočtovým patřením převedena na výsadby v městských částech 
(25.198,00 Kč, MC Malé Hoštice, výsadba 19 ks stromů v rámci akce ke Dni stromů 
a 10.000,00 Kč, MČ Milostovice). 

Údržba a likvidace pískovišť 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 vybaveni. Největší položkou v loňském 
roce bylo odstranění starého písku (cca 35.000,00 Kč), navezení nového písku (cca 
49.000,00 Kč), obnova nátěrů (cca 24.000,00 Kč). Část prostředků (13.097,00) byla 
rozpočtovým opatřením převedena na položku posudky a konzultace. 

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 uloženi KO na skládku, 
náklady na zajištění provozu sběrných míst, na manipulaci a dotřídění vyseparovaného 
odpadu, náklady na nákup pytlů, na zajišťováni 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 vznikne 
poškozením nebo zničením kontejnerů způsobem, který neodpovídá běžnému opotřebení. 
V loňském roce bylo nutno společnosti EKO-KOM, a.s. uhradit penále ve výši 8.326,00 Kč, 
což bylo 5x méně než v roce 2014. Položka byla v rámci finančního vypořádání za rok 2014 
navýšena o částku 2.200.139,00 Kč a následně byla částka ve výši 2.294.245,00 Kč 
rozpočtovým opatřením převedena na financování výkonů společnosti TSO s.r.o. na údržbu 
veřejné zeleně, zajišťování čistoty města a údržbu pískovišť, částka ve výši 121.735,00 Kč 
byla v rámci rozpočtu odboru převedena na položku obecně prospěšné práce a 20.000,00 
Kč na položku posudky a konzultace. 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EWO) 
Z prostředků z této položky nebyla v loňském roce hrazena žádná větší aktivita. Položka byla 
v rámci finančního vypořádání za rok 2014 navýšena o částku 7.260,00 Kč. Rozpočtovým 
opatřením byly finanční prostředky z této položky převedeny na položku posudky 



a konzultace ve výši 100.000,00 Kč a na položku obecně prospěšné práce ve výši 25.000,00 
Kč. 

Obecně prospěšné práce (OPP) 
OPP jsou forma alternativních trestů, kdy je Okresním soudem odsouzenému uloženo 
odpracovat určitý počet hodin obecně prospěšných prací. Cca na 4 roky byla organizace 
OPP přerušena, ale v závěru roku 2014 se na odbor životního prostředí obrátila zástupkyně 
opavského střediska Probační a mediační služby ČR s nabídkou obnovení spolupráce. 
V roce 2015 bylo SMO přiděleno 1 O klientů, z tohoto počtu stanovený počet hodin 
odpracovalo pouze 8 klientů . Bylo odpracováno celkem 1083 hodin při zajišťování čistoty 
města. Prostředky byly použity na nákup pytlů, pracovnlch rukavic a pracovních vest. Byly 
nakoupeny metly a lopaty. 
Rozpočtovým opatřením byla položka navýšena o 150.000,00 Kč z rezervy odboru 
finančního a rozpočtového, o 5.045,00 Kč z rozpočtu odboru majetku města a o 300.000,00 
Kč z rozpočtu odboru z položek sběr a svoz komunálních odpadů, biologická ochrana města, 
posudky a konzultace, EWO a útulek pro psy. Tyto prostředky byly použity na pokrytí 
nákladů spojených s plněním smlouvy „Dohoda o spolupráci při realizaci projektu" uzavřené 
se společností DŽIVIPEN o.p.s. a zaměřené na vytváření pracovnlch příležitostí pro sociálně 
vyloučené obyvatele formou zadávání úklidových prací a prací při údržbě zeleně. 
Z vytvořené finanční rezervy (300.000,00) budou tyto aktivity hrazeny i v roce 2016. 

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, 6 ks v roce 2013 a 6 ks v roce 
2014 jsme s touto aktivitou pokračovali i v loňském roce. Psí pisoáry byly nainstalovány 
v počtu 6 ks (1 x ul. Otická, 1 x Hradecká - Rooseveltova, 2 x vnitroblok Vrchní - Rolnická, 1 
x Antonína Sovy 30, 1 x Antonína Sovy 37-39). Část finančních prostředků byla použita na 
zajištění sběru psích exkrementů v zimních měsících a likvidaci invazní rostliny křídlatky na 
pozemcích města o rozloze 2.347 m2 (ul. Bochenkova, Karlovecká, Stará silnice, Na Dolní 
hrázi, Krnovská, Jánská, Hradecká a lokalita Prachovník). 
V rámci finančního vypořádání byla položka navýšena o 50.000,00 Kč a rozpočtovým 
opatřením byly prostředky ve výši 30.213,00 Kč převedeny na položku obecně prospěšné 
práce. 

Městský útulek 
Z této položky je hrazen provoz městského útulku pro psy. V loňském roce útulkem prošlo 
celkem 362 psů (z toho 31 psů bylo převedeno z roku 2014, 24 bylo dovezeno z okolních 
obcí, 4 byli vhozeni nebo uvázáni, 14 mimořádný příjem, 260 dovezeno strážníky MP Opava, 
26 vráceno zpět náhradními majiteli, narodila se 2 štěňata, 1 pes byl útulku darován). 
Z tohoto počtu bylo 143 psů vydáno náhradnímu majiteli, zbývající psi byli většinou 
dohledáni svými původními majiteli. V útulku bylo rovněž umístěno celkem 117 koček, 
z tohoto počtu bylo 63 předáno náhradním majitelům, 2 kočky dohledali původní majitelé, 2 
kočky byly vypuštěny do původní lokality po provedené kastraci, u 29 koček bylo nutno ze 
zdravotních důvodů provést eutanazii. 
Na rovoz b I v naložen t o rostředk : 
Krmivo 37.621,00 15.568,00 

60.201,00 7.450,00 
106.505,00 11 .271 ,00 

12.000,00 8.220,00 
91.290,00 233.390,00 
17.039,00 Mzd * 505.903,00 



*Tyto prostředky nejsou hrazeny z rozpočtu odboru životního prostředí, ale z rozpočtu 
kanceláře tajemníka - oddělení personální a mzdové 

V rámci údržby útulku byly provedeny nové obklady v izolaci a karanténě, oprava 
klempířských prvků , fasády a truhlářské práce. 
V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byly prostředky navýšeny o 50.630,00 Kč, z toho 
7.299 Kč byl finanční dar. Rozpočtovým opatřením byly fin. prostředky převedeny na 
kancelář tajemníka, oddělení personální a mzdové (9.000,00 Kč) a v rámci rozpočtu na 
položku obecně prospěšné práce (40.000,00 Kč). Pro potřebu útulku byly rovněž přijaty 
věcné dary v hodnotě 100.955,00 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. Nad rámec běžně zajišťovaných posudků 
a hodnocení byla dokončena Ill. etapa 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 byla převedena z roku 2014 
a proto v rámci finančního vypořádání za rok 2014 byla položka navýšena o 112.772,00 Kč. 
Rozpočtovým opatřením byla položka navýšena o 133.097,00 Kč z položek údržba pískovišť, 
sběr a svoz komunálních odpadů a EWO za účelem vytvoření finanční rezervy na zajištění 
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje. Aktuální 
stav PRVKUK je velmi důležitá podmínka pro posuzování případných žádostí o poskytnutí 
dotace na výstavbu kanalizací. Případný nesouhlas předmětu žádosti s PRVKUK je 
důvodem pro nepřiznání dotačních prostředků. Zakázka bude dokončena v roce 2016. 
Rozpočtovým opatřením byla položka snížena o 40.000,00 Kč převedením prostředků na 
položku obecně prospěšné práce. 

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 2014 byly na tuto položku převedeny prostředky ve 
výši 47.535,00 Kč. Z této položky nebylo v roce 2015 čerpáno. 

Zpracoval(a): 
Funkce: 
Dne: 




