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Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 
podle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
      Odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy plní na všech úsecích dle 
organizačního řádu úkoly plynoucí z kompetencí dle příslušných zákonů ve výkonu státní 
správy a další úkoly, které jsou mu ukládány orgány místní samosprávy. 
     Odbor životního prostředí je členěn na administrativu odboru, oddělení vodního 
hospodářství a dále na úseky: ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, myslivosti a 
rybářství, státní správy lesů, odpadového hospodářství a ochrany ZPF.   
 
     V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 provedl Městský úřad Klatovy, odbor životního 
prostředí celkem 41 kontrol. 
 
     Vodoprávní dozor byl prováděn v souladu ust. § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Bylo provedeno celkem 7 kontrol, z toho 3x byly 
zjištěné nedostatky řešeny pokutou 
 
     Na úseku státní správy ochrany přírody nebyly prováděny kontroly podle zák. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Bylo realizováno 7 kontrol 
podle zákona 115/2000 Sb. o škodách způsobených zvláště chráněnými živočichy 
(kormorán, vlk a vydra) 
 
     Na úseku státní správy lesů nebyly v roce 2019 prováděny kontroly ve smyslu kontrolního 
řádu. V průběhu roku proběhlo 10 kontrol v lokalitách s výskytem kůrovců, 1 kontrola 
k obecnímu užívání lesa a 3 kontroly porostů k žádosti o prodloužení lhůty na zajištění 
lesních kultur. 
 
     Na úseku státní správy myslivosti nebyly v roce 2019 podle zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů realizovány žádné kontroly. Byly realizovány 
2 kontroly dle zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. 
 
     Na úseku ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění  
pozdějších předpisů, byly v roce 2019 provedeny 3 kontroly.  
 
     Na úseku veřejné správy odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 
2019 provedeno 8 kontrol.  
 
     Na úseku ochrany ZPF nebyly v roce 2019 provedeny kontroly podle kontrolního řádu. 

 

Ing. Libor  Hošek 
Vedoucí odboru ŽP 
 

 
 


