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Odbor životního prostředí 
 
Odbor životního prostředí v oblasti samosprávy zajišťuje úkoly na úseku tvorby zdravého životního prostředí, 

čistoty obce, odpadového hospodářství, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, městské zeleně 

a ostatních ploch. Vlastní realizace prací je zajišťována převážně prostřednictvím společnosti Městské služby 

Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, se 100 % majetkovou účastí města. Při zajišťování správy městských lesů 

spolupracuje se společností Spojené lesy s.r.o., IČO 47674156. Podílí se na přípravě podkladů pro vydání 

obecně závazných vyhlášek města Rýmařov. Vykonává státní správu na úseku lesního hospodářství, vodního 

hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství a ochrany 

přírody a krajiny a myslivosti.  

 

Rozsah činnosti: 

 

Státní ochrana přírody a krajiny 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů 

zejména: 

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, 

• uložení náhradní výsadby, 

• oznámení o kácení dřevin, 

• stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků, 

• vyhlášení památných stromů a jejich ochranných pásem, 

• souhlas s ošetřením památného stromu, 

• rozhodnutí o zrušení památného stromu, 

• souhlas ke zřizování či rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné 

území obce, 

• stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, 

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě 

lesních cest, svážnic a lesních melioračních systémů, 

• povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostlin či živočicha, 

• povolení následného rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny, 

• souhlas k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem z důvodu ochrany krajinného rázu, 

• výjimky ze zákazů u památných stromů, 

• dohoda k provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody, 

• poskytnutí finančního příspěvku, 

• souhlas ke stavbám a některým činnostem v přírodním parku, 

• projednání přestupků dle zákona. 

 

Rybářství 

dle zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon o rybářství ve znění pozdějších předpisů, zejména: 

• vydávání rybářských lístků, 

• ustavení rybářských hospodářů, 

• ustanovení rybářské stráže, 

• rozhodnutí v pochybnostech mezi hranicemi revírů, 

• oznámení odlovu ryb v rybnících udicí za úplatu nebo elektrickým proudem, 

• rozhodnutí o náhradě škody vstupem na pobřežní pozemky, 

• projednání přestupků dle zákona. 
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Státní správa vodoprávních úřadů  

dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména: 

• stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek 

nebo jeho změnu, 

• schválení manipulačního řádu vodního díla, 

• stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních 

nebo jeho změnu, 

• stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu, 

• stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu, 

• ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, 

• povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 

a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění, 

• povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 

a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění, 

• povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení 

ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru, 

• ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav, 

• oznámení o užívání stavby vodního díla, 

• vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla, 

• vyjádření, 

• povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 

nebo o jeho změnu, 

• stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému 

k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), 

• stavební povolení k vodním dílům, 

• povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu, 

• povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 

nebo o jeho změnu, 

• povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu, 

• povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu, 

• povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu, 

• povolení ke zřízení vodního díla, jeho změnám a k jeho odstranění - studny, vrty pro fyzické osoby 

nepodnikající, 

• povolení k odběru podzemních vod pro potřebu jednotlivých občanů v souvislosti se zřízením vodního díla 

studny nebo vrtu, 

• povolení k jinému nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a zřízení vodního díla, 

• povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod 

za účelem získání tepelné energie, 

• vyjádření dle vodního zákona k záměrům, které pověřené obecní úřady povolují, 

• vyjádření vodního zákona v ostatních případech, 

• souhlas dle vodního zákona ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových 

územích neovlivňujícím odtokové poměry, 

• souhlas dle vodního zákona v ostatních případech, 

• povolení ke stavbě vodního díla čistírny odpadních vod (ČOV), odlučovače tuků a ropných látek, 

• povolení ke stavbě vodních děl, a to kanalizačních stok a vodovodních řadů, které nejsou přípojkami, vodní 

nádrže, stavby na tocích a ostatní vodní díla, 

• plán opatření pro případ havárie závadných látek (vytápění objektů na bázi ropných látek apod.), 
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• zajištění pracovní pohotovosti podle § 95 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, pro případ havárie 

ve smyslu vodního zákona, 

• projednání přestupků dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve 

znění pozdějších předpisů), 

• evidence vodovodů a kanalizací, 

• projednávání přestupků dle zákona. 

 

Výkon státní správy lesů v pravomoci obce s rozšířenou působností 

dle zák. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní 

zákon), zejména: 

prohlášení pozemku za lesní pozemek, 

• odstranění pochybnosti, zda jde o lesní pozemek, 

• souhlas k vydání územního rozhodnutí pro lesní pozemky do 1 ha, 

• dělení lesních pozemků pod 1 ha, 

• odnětí lesních pozemků, plnění funkcí lesů do výměry 1 ha, 

• oznámení o konání organizovaných sportovních akcí na lesních pozemcích, 

• výjimky ze zákazu provádět těžbu lesních porostů mladších 80 let, 

• podmínky lesní dopravy po cizích pozemcích, 

• udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře, 

• povolení výjimky ze stanovené velikosti šířky holé seče, 

• povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění nebo zajištění lesních kultur, 

• ustanovení lesní stráže, 

• dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, 

• oznámení o provádění nahodilé těžby na ploše větší než 0,2 ha, 

• oznámení těžby dříví, 

• oznámení odborného lesního hospodáře a jeho změny, 

• oznámení vzniku nájmu, podnájmu nebo výpůjčky na dobu kratší než 5 let, 

• oznámení zvýšeného výskytu škodlivých činitelů v lesích, 

• předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za kalendářní rok, 

• projednání přestupků dle zákona. 

 

Dále provádí pracovník státní správy lesů výpočet nákladů hrazených státem za výkon funkce odborného 

lesního hospodáře, pokud byl určen vlastníkovi ze zákona. Také posuzuje žádosti o přiznání dotací na výsadbu 

melioračních a zpevňujících dřevin.   

 

Výkon státní správy myslivosti 

dle zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zejména: 

• lovecké lístky - vydání, odebírání občanům ČR, cizincům, 

• schvalování honiteb, evidence smluv o pronájmech honiteb, 

• evidence mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží, 

• schvalování všech plánů mysliveckého hospodaření, 

• řešení škod zvěří na honebních pozemcích, 

• řízení myslivosti, 

• státní správa na úseku rybářství, 

• projednání přestupků dle zákona. 

 

Ochrana zvířat proti týrání 

dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: 
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• projednává přestupky.  

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

zejména: 

• souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely, který je nezbytný 

k vydání rozhodnutí podle zvl. předpisů, 

• změna kultury z louky nebo pastviny na ornou půdu, 

• posouzení a vydání rozhodnutí, že jde o pozemek, který je součástí ZPF, 

• návrh na změnu kultury pozemku: 

- z orné do louky, pastviny, 

- z louky do pastviny, do zahrady vinice, chmelnice, ovocného sadu, 

• návrh na stanovení dobývacího prostoru, je-li dotčen zemědělský půdní fond, 

• souhlas k trasám liniových staveb, 

• rozhodnutí o odvodech, 

• souhlas k návrhům ÚPD, 

• rozhodnutí o odstranění závad, 

•  projednání přestupků dle zákona. 

 

Ochrana ovzduší  

dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

zejména:  

• vydává závazné stanovisko 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 zákonu, 

• kontroluje dodržování zákonných povinností u všech zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona, 

• ukládá nápravná opatření u fyzických osob neplnících povinnosti stanovené zákonem,  

• projednává přestupky fyzických osob (za celý správní obvod ORP),  

• projednává (spolu s Českou inspekcí životního prostředí) přestupky právnických osob a fyzických osob 

podnikajících, 

• zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu 

a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí,  

•  vede evidenci stacionárních zdrojů, 

• provádí kontroly stacionárních zdrojů v rodinných domech, bytech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci, 

• projednání přestupků dle zákona. 

 

Státní správa v odpadovém hospodářství  

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zejména: 

• vyjádření ke zřízení zařízení ke zneškodnění odpadů, 

• vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,  

• vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, 

• podává návrh ministerstvu na zařazení odpadů, 

• uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, 

• vede evidenci odpadů, autovraků, shromažďovacích a sběrových míst odpadů a dopravců odpadů, 

• ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů, 

• kontroluje, jak jsou právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována 

ustanovení právních předpisů, 
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• může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno 

využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly 

způsobit škodu na životním prostředí,   

• projednání přestupků dle zákona. 

 

Místní hospodářství - pro Rýmařov a jeho místní části 

• zadává a přebírá práce prováděné společností Městské služby Rýmařov, s.r.o. na úseku čistoty města, zimní 

údržby, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, správy hřbitovů, vodního a odpadového hospodářství, údržby 

a správy splaškové a dešťové kanalizace. 

• ve spolupráci s městskou policií dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města Rýmařova 

č. 05/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rýmařov, ve znění jejích 

pozdějších změn.  

 

Územní plánování a stavební řád 

• zajišťuje vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotčených orgánů, vykonávajících činnost 

v působnosti MěÚ Rýmařov ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 

Životní prostředí - samospráva 

• provádí předprojektovou přípravu projektů v oblasti životního prostředí včetně možností jejich financování 

z fondů EU a ostatních dotačních zdrojů, 

• zajišťuje evidenci zeleně, její vyhodnocení, náhradní a další výsadby a dosadby a další rozvoj, 

• povodňový plán, protipovodňová opatření, 

• vydává stanoviska k zásahům do ploch veřejné zeleně, 

• dohlíží nad dodržováním nařízení č. 03/2015, kterým se stanovuje rozsah a lhůty pro odstraňování závad 

ve schůdnosti místních komunikacích a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých 

se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

 

 
Rada města Rýmařov pověřila odbor životního prostředí k projednání přestupků podle: 

 

• § 87, § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  

• § 63, § 64 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,  

• § 53, § 54 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů,  

• § 66 odst. 1, 2 a 5, § 69 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

• § 27 vyjma odst. 1 písm. q), § 27a vyjma odst. 1 písm. n) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů,  

• § 116 – § 125 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů,  

• § 20, § 20a, § 20b zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů,  

• § 23 – § 26 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,  

• § 32 odst. 1až 6, § 33 odst. 1, 7, 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

• § 30, § 31 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších 

předpisů,  
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• § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 


