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Ochrana ovzduší 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 

prováděcí právní předpisy – „emisní“  vyhláška č. 415/2012 Sb. a „imisní“ vyhláška č. 330/2012 Sb. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů 

znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, působnost 

správních orgánů a opatření k nápravě a sankce.  

 

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností 

- vydává závazné stanovisko (dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší) k umístění, provedení 

a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší  

- je příslušný uložit provozovateli opatření ke zjednání nápravy u fyzických osob a dále spolu 

s Českou inspekcí životního prostředí u právnických osob a podnikajících fyzických osob pokud 

se jedná o stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně  ovzduší,  v případě, 

že provozovatel zdroje neplní povinnosti stanovené tímto zákonem. Dále je oprávněn spolu s 

ČIŽP vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje v případě, že provozovatel 

opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl. 

- projednává přestupky a ukládá pokuty 

- projednává spolu s ČIŽP správní delikty, které jsou spáchány v souvislosti s provozem 

stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2  a ukládá pokuty 

- zpřístupňuje informace dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší o žádostech o 

závazné stanovisko podaných ve smyslu § 11 odst. 3 tohoto zákona 

- vyžaduje předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího 

zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 

jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění 

- je oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o 

ochraně ovzduší, pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že jsou povinnosti ze zákona 

o ochraně ovzduší porušovány 

Jako obecní úřad 

- může vydat své vyjádření k řízení podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, tj. 

k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 

Ochrana v oblasti nakládání s odpady  

Základním právním předpisem v oblasti ochrany odpadů je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a velké 

množství prováděcích právních předpisů. 

Jako Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává především tyto činnosti: 

- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 

odst. 2 písm. j); udělení souhlasu může vázat na podmínky,  
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- uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, 

nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k), udělení souhlasu může vázat na podmínky,  

- vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich 

zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím 

vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace 

žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,  

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

dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v 

oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů,  

- hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit 

ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,  

- ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z 

hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost 

odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona,  

- projednává přestupky podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání 

nápravy samostatným rozhodnutím,  

-  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,  

- uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,  

- zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3.  

- zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v 

případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně 

využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu (Zvláštní právní 

předpis znamená: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) z hlediska nakládání s odpady  a dává vyjádření zejména 

 a) ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,  

b) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,  
c) k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,  
d) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.  


