
         MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
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Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) za rok 2018 
 

I. 

 

Kontrolní orgán: 

Orgán odpadového hospodářství Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova 

 

Kontrolované období: 

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů –nakládání s odpady 

 

Druh kontroly: 

Místní šetření, kontrola s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád) – počet: 68 

 

Kontrolované osoby: 

Kontrolovány byly fyzické osoby v počtu: 3 

Kontrolovány byly právnické osoby a fyzické osoby podnikající v počtu:65 

Výsledky kontrol:  

V roce 2018 nebyla uložena pokuta ve správním řízení.  

 

 

II. 

 

Kontrolní orgán: 

Orgán ochrany ovzduší Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova 

 

Kontrolované období: 

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování povinností stanovených  zák. č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů – v oblasti ochrany ovzduší se zaměřením na nevyjmenované zdroje znečištění 

ovzduší  

 

Druh kontroly: 

Místní šetření, kontrola s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád) – počet: 6 

 



Kontrolované osoby: 

Kontrolovány byly fyzické osoby podnikající a právnické v počtu: 6 

Výsledky kontrol:  

Při kontrole shora uvedeného zákona nebyla shledána pochybení a uložena sankční opatření. 

 

 

III. 

 

Kontrolní orgán: 

Vodoprávní úřad Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova 

 

Kontrolované období: 

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Druh kontroly: 

Místní šetření, kontrola s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád) – počet: 14 

 

Kontrolované osoby: 

Kontrolovány byly fyzické osoby v počtu: 3 

Kontrolovány byly právnické osoby v počtu: 11 

Výsledky kontrol:  

Při kontrole shora uvedeného zákona nebyla shledána pochybení a uložena sankční opatření. 

 

 

IV. 

 

Kontrolní orgán: 

Orgán státní správy lesů  Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova 

 

Kontrolované období: 

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Druh kontroly: 

Místní šetření, kontrola s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád) – počet: 5 

 

Kontrolované osoby: 

Kontrolovány byly právnické osoby v počtu: 5 

Výsledky kontrol:  

Při kontrole shora uvedeného zákona byla shledána pochybení a uložena opatření. 

 



Za správnost: Ing. Hana Holinková, vedoucí oddělení ochrany životního prostředí 
  Ing. Pavel Tesařík, vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví 
 
Tel.:  582 329 493 
 582 329 407 
 
e-mail: hana.holinkova@prostejov.eu    
 pavel.tesarik@prostejov.eu 
 
 
V Prostějově dne 6. 1. 2019 
 
 
 
 
       Ing. Martina Cetkovská 
       vedoucí odboru životního prostředí 
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