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VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VÝSTAVBY 

 
Základní charakteristika činnosti odboru 

 

Odbor životního prostředí a výstavby MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm zajišťuje výkon přenesené 

působnosti státní správy v souladu s § 61 a § 64 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a je pověřeným úřadem obce s rozšířenou působností na úseku: 

A/ životní prostředí 

- vodní  hospodářství 

- odpadové hospodářství 

- ochrana ovzduší  

- rybářství 

- lesní hospodářství   

- myslivost  

- ochrany přírody a krajiny, EIA 

- ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékař. péči 

- ochrana zvířat proti týrání 

- zpracování závazných koordinovaných stanovisek 

 

B/ oddělení stavebního úřadu 

- obecný stavební úřad 

- speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací 

- vyvlastňovací úřad   

- orgán státní památkové péče   

ad A/ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

1. Přehled právních předpisů 

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 500/2004 Sb., o správní řád   

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), včetně 

 příslušných prováděcích předpisů 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

 některých zákonů, včetně příslušných prováděcích předpisů 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

-  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných 

 prováděcích předpisů 

- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících a planě rostoucích rostlin regulováním 

obchodu s nimi a další opatření k ochraně těchto druhů 

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

 znění pozdějších předpisů, včetně příslušných prováděcích předpisů 

- Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 

a zákona o vyvlastnění 

- Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště  

 chráněnými živočichy 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů 

- Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v platném znění 

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 

předpisů, včetně příslušných prováděcích předpisů 
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- Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zák. 368/1992 Sb., o 

 správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně přísl. prováděcích předpisů 

- Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

příslušných prováděcích předpisů 

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

- Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

- Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, včetně přísl. prov. předpisů 

- Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon oč. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 

produkty 

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících 

 zákonů, včetně příslušných prováděcích předpisů 

- Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů včetně 

příslušných prováděcích předpisů  

- Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. 

-  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování  

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o 

změně některých zákonů 

- Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informaci o životním prostředí 

- Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 

-  Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

 

2. Personální zajištění činností  

 

 

 

Jméno a příjmení  

 

 

Charakteristika činnosti 

 

Ing. Věra Šulová 

 

 

vedoucí odboru, vodní hospodářství 

 

Jan Blinka 

 

ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana 

zvířat proti týrání, rostlinolékařská  péče,  

myslivost, administrativa 

 

Jana Čotková 

 

vodoprávní úřad, povodňová problematika, 

administrativa 

 

Ing. Miroslav Dobeš 

 

vodoprávní úřad, evidence vodovodů a 

kanalizací, povodňová problematika, 

administrativa, zástupce vedoucího 

 

Ing. Martin Kliment 

 

 

lesní hospodářství, administrativa 

 

RNDr. Tamara Slováčková 

 

koordinovaná stanoviska, administrativa 

ochrana přírody a krajiny, EIA, 
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Bc. Anna Novosadová 

 

rybářství, ochrana ovzduší, koordinovaná 

stanoviska, spisová služba, administrativa 

 

Ing. Aneta Pšenicová 

 

odpadové hospodářství, vodoprávní úřad, 

administrativa  

 

3) Vyhodnocení činnosti 

3.1. Vodoprávní úřad. 

- provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku vodního hospodářství   

- zajišťuje výkon státní správy v uceleném oboru (souhrn věcně souvisejících agend) 

- koordinuje protipovodňová opatření, řeší ekologické havárie  

- zajišťuje agendu správy složek životního prostředí za úsek vodního hospodářství, odborně 

posuzuje zdroje znečištění včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti 

- řeší závažné ekologické havárie  

- komplexně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb za úsek vodního 

hospodářství v rámci územního a stavebního řízení  

- vede vodoprávní evidenci vydaných rozhodnutí a opatření 

- vede majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací dle platných předpisů 

- prověřuje stížnosti, podněty a oznámení občanů, vyřizuje tuto agendu na svém úseku 

 

Tato správní agenda je prováděna oprávněnými úředními osobami: 

Ing. Věrou Šulovou 

Janou Čotkovou 

Ing. Miroslavem Dobešem 

Ing. Anetou Pšenicovou   

 

Vodoprávním úřadem byla vydána 

rozhodnutí 

2016 2017 2018 

  

2019 

Stavební povolení studní 39 29 52 38 

Stavební povolení ČOV 31 17 27 14 

Stavební povolení vodovodů a kan. 24 17 13 15 

Stavební povolení úprav toků - 1 1 3 

Povolení k nakládání s vodami 94 67 160 91 

Kolaudační rozh. studní a k. souhlasů 34 30 14 19 

Kolaudační rozh. ČOV  a k. souhlasů 21 17 14 13 

Kolaudační rozhodnutí vod., kanalizací 22 16 15 21 

Kolaudační rozhodnutí úprav toků - - - - 

R. havar. plánu a manipulačních řádů. 14 13 6 9 

Prodloužení platnosti povolení 8 11 12 7 

Přerušení řízení, usnesení 13 15 17 18 

Souhlas dle §17 85 72 9 22 

Pokuty 2 9 2 - 

Rozhodnutí o změně stavby před dok. - 3 6 1 

Rozhodnutí - povolení k jiným čin. 1 - - - 

Dodatečné povolení stavby 16 8 5 19 

Rozhodnutí o změně naklád. s vodami 4 10 11 7 

Rozhodnutí o odstranění stavby - 2 3 3 

Usnesení 21 8 26 17 

Rozhodnutí o zastavení řízení 3 4 3 5 

Povolení zkušebního provozu - - - 1 

Odvolání proti rozhodnutí 3 2 1 1 

Nápravná opatření - - 1 1 
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Zákaz užívání stavby - - - - 

Ověření pasportu stavby   3 - 4 5 

celkem 438 351 402 330 

Dále řeší a vydává 2016 2017 2018 2019 

Vodoprávní dozor 8 15 5 11 

Stížnosti 1 1 2 4 

Podněty 13 16 12 15 

Ohlášení stavby, ohl. udrž. prací 2 7 3 3 

Sdělení – studny před rokem 1955 5 7 1 9 

Vyjádření 668 11+665KS 17+622 KS 22+769 KS 

Změna kultury, potvrz. geom. plánů 1 - 2 - 

Inf. dle zákona 106/1999 Sb. - 2 1 - 

Přestupky ukončené v přík. řízení - - - 8 

Činnost povodňové komise 35 72 20 50 

Zprava o povodni/sucho - 2 - 1 

Sdělení, výzvy 75 82 55 44 

Řešení havárií 3 2 3 - 

Kontroly dle zákona č. 255/2015 Sb. - 9 15 5 

Dotazníky ministerstev 5 2 4 3 

E-mailové dotazy, podněty 18 55 37 80 

Celkem PD+KS+ZS 166+668KS 281+665  177+622 KS 255+769 KS 

 *KS – koordinované stanovisko, *ZS- závazné stanovisko 

 

Jiná opatření 2016 2017 2018 2019 

Provozní a majetková evidence vodovodů a 

kanalizací 

8 8 8 8 

  

 

3.2. Odpadové hospodářství. 

-  provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku odpadového hospodářství   

-  zajišťuje výkon státní správy v uceleném oboru (souhrn věcně souvisejících agend) 

-  řeší ekologické havárie  

-         zajišťuje agendu správy složek životního prostředí (odpady), odborně posuzuje zdroje 

znečištění včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti 

-  komplexně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb za úsek odpadového 

hospodářství v rámci územního a stavebního řízení 

-   koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního plánování, stavebního 

řádu a v rámci kompetencí svěřených odpadovému hospodářství 

-   vede evidenci odpadů dle platných předpisů 

-   prověřuje stížnosti, podněty a oznámení občanů, vyřizuje tuto agendu na svém úseku 

 

Tato správní agenda je prováděna Ing. Anetou Pšenicovou oprávněnou úřední osobou: 

      

Rozhodnutí 2016 2017 2018 2019 

Souhlas k nakládání s nebezp. odpady 0 0 0 0 

Souhlas k netřídění - 1 0 1 

Pokuta 1 2 0 2 

Usnesení o zastavení řízení 1 1 1 0 

celkem 2 4 1 3 
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Dále vydává 2016 2017 2018 2019 

Vyjádření 17+668+ 

50Ks 

7+665 

PD+50KS 

30+622KS+5

0 kol. 

35+769 KS 

Kontroly dle zákona č. 255/2015 Sb. 10 2 0 0 

Hlášení o produkci odpadů   213 216 205 263 

Podněty 5 4 6 11 

Stížnosti - - - 3 

celkem 285+668 279+665KS 285+622KS 313+769 KS 

 

•  *KS – koordinované stanovisko,   * Kol. -vyjádření ke kolaudačním souhlasům 

 

3.3. Lesní hospodářství. 

 

-  provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku lesního hospodářství (souhrn věcně 

souvisejících agend). 

-   prověřuje stížnosti, podněty a oznámení občanů, spolupracuje při jejich vyřizování orgány 

místních samospráv ve svěřeném obvodu působnosti a koordinuje v případě potřeby 

potřebnou součinnost i s jinými orgány státní správy (např. Krajský úřad, Policie ČR atd.) 

- při své činnosti se řídí a dbá na dodržování platných právních přepisů, sleduje a eviduje 

vydávání nových, poskytuje informace a právní pomoc obecním úřadům, odborům MěÚ a 

jiným orgánům státní správy zejména v případech možného vzniku mimořádných událostí a 

nepředvídatelných škod v lesích (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí 

lesních požárů apod.) 

- v případě vzniku mimořádných událostí koordinuje svou činnost s ostatními org. st. správy a 

v rámci své působnosti činí bezodkladná opatření k jejich odstranění a zmírnění jejich 

následků 

 - vydává osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů (průkazky lesní stráže),   

-   osvědčuje odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem (licence odborných lesních 

hospodářů) 

-   zajišťuje agendy správy složek životního prostředí (péče o les), odborné posuzování zdrojů 

znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické kontrolní a konzultační 

činnosti 

 -   komplexně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb ve vazbě na lesní 

pozemky a lesní hospodářství 

                          

 

Tato správní agenda je prováděna Ing. Martinem Klimentem - oprávněnou úřední osobou. 

 

Rozhodnutí 2016 2017 2018 2019 

Trvalé+dočasné odnětí nebo omezení 

lesního hospodářství 

15 17 27 28 

Souhlasy se stavbou v lese 26 21 17 29 

Souhlasy s dělením lesního pozemku 3 4 8 3 

Souhlas k ÚR – využití území -

zalesňování 

- - - - 

Prohlášení pozemků za les 2 52 30 31 

Udělení licence odbor. lesního  

hospodáře 

1 1 1 1 

Rozhodnutí v pochybnosti o lesním 

pozemku 

9 3 2 - 

Podmínky lesní dopravy po cizích 1 1 - - 
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pozemcích 

Uložení opatření k bezpečnosti osob a 

majetku 

- - - - 

Uložení opatření -ochrana lesa (kůrovec) 1 10 1 - 

Výj. k mýtní těžbě a souhlasy s těžbou 

nad rámec LHO 

- 1 1 - 

celkem 58 110 87 92 

      

Jiná opatření 2016 2017 2018 2019 

Souhlas s mýtní těžbou nad rámec LHP-

LHO 

- 1 - - 

Odklady – prodloužení lhůt na zalesnění  - - 7 14 

Souhlasy se stavbou do 50 m od lesa 88 123 111 179 

Odpovědi k žádostem, sdělení, 

informace 

12 12 14 21 

Přestupky, bloková řízení 2 - 1 - 

Inf. dle zákona 106/1999 Sb. - - - - 

Stanovisko k ÚPD - 665 622 769 

Kontroly dle zákona č. 255/2015 Sb. - 4 2 - 

Podněty 10 - - - 

Stížnosti - - - - 

celkem 56 140+665KS 135+622KS 214+769 KS 

 

 

3.4. Ochrana zemědělského půdního fondu, agenda zemědělství, ochrany zvířat, veterinární 

péče a rostlinolékařské péče, myslivost. 

- provádí a zajišťuje výkon státní správy a státního dozoru na úseku ochrany zemědělského 

půdního fondu (souhrn věcně souvisejících agend) agendy zemědělství, ochrany zvířat, 

rostlinolékařské péče, včelařství a myslivosti 

-   prověřuje stížnosti, podněty a oznámení občanů, spolupracuje při jejich vyřizování orgány 

místních samospráv ve svěřeném obvodu působnosti a koordinuje v případě potřeby 

potřebnou součinnost i s jinými orgány státní správy (např. Krajský úřad, Policie ČR atd.) 

- osvědčuje odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem (lovecké lístky, myslivecké 

hospodáře) 

- vydává osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů (průkazky myslivecké stráže) 

- zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy v uceleném oboru 

-  komplexně zajišťuje agendu vydání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů 

-  osvědčuje odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem 

-  komplexně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb v rámci kompetencí 

svěřených  ZPF v rámci územního a stavebního řízení 

- prověřuje stížnosti, podněty a oznámení občanů, vyřizuje tuto agendu na svém úseku. 

- vydává osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů (průkazky mysl. stráže) 

 -  posuzuje plány péče o zvěř, plány chovu a lovu zvěře a rozhoduje o úpravách stanovených 

počtu zvěře v honitbách 

 

Tato správní agenda je prováděna Janem Blinkou -  oprávněnou úřední osobou. 

 

Rozhodnutí 2016 2017 2018 2019 

Rozhodnutí o platbě odvodů 20 93 80 80 

Rozhodnutí – ochrana zvířat a  5 6 4 10 

Podněty - - - - 
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Stížnosti - - - - 

celkem 25 99 84 90 

      

Jiná opatření 2016 2017 2018 2019 

Souhlas s odnětí ze ZPF bez odvodů 13 7 4 11 

Souhlas s odnětí ze ZPF s odvody 95 75 95 80 

Vyjádření k odnětí půdy ze ZPF - - 7 - 

Výzva k údržbě pozemků v kulturním 

stavu   

3 - - - 

Souhlas k návrhu tras nadzemních 

vedení 

127 57 48 263 

Stanovisko k ÚPD/KS - 665 622 769 

Myslivost, povolení k mimořádnému 

odstřelu 

4 14 4 6 

Myslivost, zák. pojištění, podmínky 

k držení lov. lístků 

- - - - 

Vydáno loveckých lístků 17 8 6 8 

Dtto pro cizince 9 10 3 10 

Myslivecká stráž - 2 - 1 

Myslivecký hospodář - 1 - - 

Dtto duplikát - - - - 

Souhlas se změnou kultury - - - - 

Inf. dle zákona 106/1999 Sb. - - - - 

Vyjádření 23 72 21 42 

celkem 349+668KS 246+665KS 188+622KS 421+769 KS 

 

 

3.5.  Ochrana přírody a krajiny, EIA, koordinovaná stanoviska, vyjádření k PD 

 

 -  provádí a zajišťuje výkon státní správy a státního dozoru na úseku ochrany přírody a krajiny, 

E.I.A a environmentálního vzdělávání a osvěty 

-   prověřuje stížnosti, podněty a oznámení občanů, spolupracuje při jejich vyřizování 

- komplexně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb v rámci kompetencí 

svěřených ochraně přírody a krajiny a EIA v rámci územního a stavebního řízení 

- vydává koordinovaná stanoviska 

  

Tato správní agenda je prováděna RNDr. Tamarou Slováčkovou - oprávněnou úřední osobou. 

 

Rozhodnutí 2016 2017 2018 2019 

Ke kácení, odstřel volavek 44 37 32 35 

Havarijní stavy kácení 8 4 2 2 

inf. dle zákona 106/1999Sb. - - - 2 

Odvolání, autoremedura - - - - 

Celkem 52 41 34 39 

    

Jiná opatření 2016 2017 2018 2019 

Koordinovaná závazná stanoviska 115 67 622 769 

Koordinovaná stanoviska 544 578 - - 

Vyjádření k územním plánům 5 4 - 2 

Vyjádření k EIA 4 5 - - 
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Stanoviska 9 11 15 10 

Podněty - - 1 - 

Stížnosti - - - - 

Celkem 677 665 638 781 

 

 

3.5.   Ochrana ovzduší a rybářství 

  

 -  provádí a zajišťuje výkon státní správy a státního dozoru na úseku ochrany čistoty ovzduší a 

rybářství. 

-  prověřuje stížnosti, podněty a oznámení občanů, spolupracuje při jejich vyřizování. 

-  komplexně zajišťuje agendu vydání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů 

(rybářské lístky). 

-  komplexně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb v rámci kompetencí 

svěřených orgánu ochrany ovzduší v rámci územního a stavebního řízení. 

- průběžně zpracovává hlášení pro statistický úřad. 

-  zabezpečuje ukládání veškerých dokumentů odboru, doručených i vzniklých při výkonu 

státní správy. 

- vede příruční archiv odboru životního prostředí. 

- vede evidenci zapůjčených spisů.  

 

Tato správní agenda je prováděna Bc. Annou Novosadovou - oprávněnou úřední osobou. 

Rozhodnutí 2016 2017 2018 2019 

Rozhodnutí o pokutě - - - - 

Vydání rybářského lístku 152 152 122 126 

Celkem 152 152 122 126 

  

Jiná opatření 2016 2017 2018 2019 

Rybářská stráž – osvědčení  1 2 1 - 

Rybářská stráž – odebrání 1 - - - 

Přestupky  1 3 - 2 

Stížnosti - 1 4 - 

Podněty 3 9 - 1 

Stanoviska, vyjádření (ochrana 

ovzduší) 

156 142 342 365 

Usnesení – postoupení - - - - 

celkem 162 157 347 368 

 

 

3.6. Celkový součet rozhodnutí a jiných opatření na úseku životního prostředí: 

 

 

 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 

Rozhodnutí 575 605 730 680 

Jiná opatření 1701 1920 1423 1721 

Stížnosti 1 2 6 7 

Podněty 40 29 19 28 
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4) Kontrolní činnost  

 

- Kontrola nadřízeného orgánu: 

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti odboru životního prostředí je prováděna 

jednou za 3 roky. V roce 2019 byla provedena kontrola Krajským úřadem Zlínského kraje na úseku 

životního prostředí, ze které byl sepsán protokol pod č.j. KUZL 35041/2019.  V závěru kontrolní 

orgán konstatoval, že v namátkově vybraných spisech a dalších agendách nebyly zjištěny žádné 

závažné nedostatky či zákonná pochybení, která by vyžadovala nutnost použití mimořádných 

opravných prostředků a že výkon státní správy na úseku životního prostředí  MěÚ Rožnov pod 

Radhoštěm je zajišťován kvalifikovaně, s odborným přístupem k řešeným záležitostem. 

- Kontrola vnitřní: 

Kontroly v rámci vnitřního auditu proběhly bez závad.  

Odbor životního prostředí a výstavby zpracovává v souladu s vnitřními předpisy plán vnitřní 

kontroly, který je 2 x ročně vyhodnocován. 

V roce 2019 průběžně probíhala kontrola vyřizování spisové agendy v návaznosti na podací deník 

(vedený v elektronické podobě). Spisová agenda je pracovníky odboru životního prostředí a 

výstavby průběžně vyřizována. Byla také provedena kontrola stanovení správních poplatků a 

vyúčtování pokutových bloků ke dni 31. 12. 2019, bez závad.  

Vedoucí odboru průběžně kontroluje plnění úkolů, které pro odbor životního prostředí a výstavby 

vyplynuly z porady vedení města, rady, popřípadě zastupitelstva města. Vedoucí odboru provádí 

průběžně kontrolu dodržování vnitřních směrnic úřadu. 

- Kontrolní činnost odboru: 

Odbor životního prostředí a výstavby vykonává rovněž dozor nad dodržováním zákonů, ke kterým je 

v rámci svěřené agendy státní správy jednotlivými složkovými zákony oprávněn, přitom se řídí 

zákonem o státní kontrole. 

Kontroly provedené dle ust. § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v roce 2019: 

 

 Dle oborového zákona a 

 § 26 zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád) 

Z vlastního 

podnětu 

Na podnět Nápravná 

opatření 

Vodní 

hospodářství 

Dle § 110 zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách 

 

1 

 

4 

 

ano 

 

Odpadové 

hospodářství 

 

Dle § 80 zákona č. 285/2001 

Sb., o odpadech 

 

- 

 

 

- 

 

ne 

 

Odpadové 

hospodářství 

 

Dle § 79 zákona č. 285/2001 

Sb., o odpadech 

 

- 

 

- 

 

ne 

 

Lesní 

hospodářství 

 

Dle § 51 zákona č. 289/1995 

Sb., o lesích 

 

- 

 

- 

 

ne 

 

Ochrana 

ovzduší 

 

Dle § 17 zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší 

 

- 

 

- 

 

ne 

 

Celkem 

  

1 

 

4 

 

 

 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm – odborem životního prostředí a výstavby na úseku životního prostředí 

bylo v roce 2019 provedeno dle kontrolního řádu celkem 5 kontrol. 
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5) Závěrečné shrnutí  

Veškerá agenda je pracovníky odboru zpracovávána a vyřizována zodpovědně, pečlivě a v zákonem 

stanovených termínech. Veškerá správní řízení vedou pracovníci hospodárně, se snahou co nejméně 

zatěžovat žadatele. Z celkového počtu 680 rozhodnutí bylo v loňském roce vydáno 97 rozhodnutí 

na jednoho pracovníka. Dalších opatření, tj. vyjádření, stanovisek, souhlasů apod. bylo vydáno 

celkem  1721 (tj. 246 na jednoho pracovníka). 

Stížností bylo na odboru řešeno 7, podnětů bylo řešeno celkem 28.  

I přes výše zmíněné velké množství vydaných rozhodnutí (680), jsme obdrželi v loňském roce pouze 

1 odvolání ke všem vydaným rozhodnutím. V rámci ekologické výchovy zajistili pracovníci odboru 

ŽP realizaci exkurze na úseku životního prostředí pro studenty Střední zemědělské školy Rožnov 

pod Radhoštěm. 

 

V průběhu roku 2019 došlo na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm k organizační změně, která spočívala 

ve sloučení odboru životního prostředí a odboru výstavby, což znamenalo také stěhování celého 

odboru životního prostředí na jinou budovu. Tato změna si vyžádala určitý čas na přípravu a 

realizaci, do realizace byli zapojeni všichni pracovníci OŽP, muselo dojít i k úpravám činností dle 

GDPR apod. 

Velkému počtu vydaných rozhodnutí a dalších opatření i zrealizované organizační změně a stěhování 

odboru odpovídá také menší počet provedených kontrol za rok 2019.       

 

ad. B/ Oddělení výstavby   

- je obecným stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c), d), e) zákona č. 

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

předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

- speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikací, příslušným podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

§ 15 odst. 1 stavebního zákona 

- vyvlastňovacím úřadem příslušným podle § 15 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

- orgánem státní památkové péče – dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

v platném znění 

- dále oddělení výstavby provádí zápis údajů do registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí (RÚIAN) 

- zpracovává podklady pro Český statistický úřad 

- posuzuje standardy bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů 

- na území města Rožnov pod Radhoštěm přiděluje čísla popisná a evidenční. 

 

 

1. Nejdůležitější právní předpisy 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.        

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.         

- Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.         

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.        
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- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.         

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.    

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.        

- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).         

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů.         

- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.      

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.        

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.      

- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.     

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.     

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů.    

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.     

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.    

- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.     

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.    

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve 

znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.          

- Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů.        

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.         

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.   
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- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů.     

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.   

- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů.        

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů.    

- Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů.       

- Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění 

funkcí lesa.          

- Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství 

názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o 

přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k 

přidělení čísel, ve znění pozdějšího předpisu.    

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

2. Personální zajištění činnosti  

 

 

Jméno a příjmení  

 

Charakteristika činnosti 

Ing. Helga Hrňová  vedoucí oddělení, obecný stavební úřad, 

vyvlastňovací úřad  

Jana Mikulová  obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad, 

zástupce vedoucí oddělení  

Ing. Petr Šrom  obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad 

Ing. Jana Tichavská  obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad 

Ing. Jana Tomková  obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad 

Bc. Blanka Mičkalová  obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad 

Bc. Pavel Šimulák  obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad 

neobsazeno obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad 

neobsazeno obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad 

Ludmila Pavelková  obecný stavební úřad, speciální silniční stavební 

úřad, vyvlastňovací úřad 

Jitka Melichaříková  obecný stavební úřad, speciální silniční stavební 

úřad, vyvlastňovací úřad 

Helena Halaštová  památková péče, válečné hroby, přidělování čísel 

popisných a evidenčních, RUIAN   

Jarmila Billová  Archiv, statistika, RUIAN, vidimace a 

legalizace, administrativa 

Eliška Vydrová  Administrativa  

 

 

3. Vyhodnocení činnosti  

 

3.1 Oddělení je obecným stavebním úřadem ve smyslu § 13 odst. 1 písm. f), g) zákona č. 183/2006 

Sb., (dále jen stavební zákon), jako stavební úřad  
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- poskytuje územně plánovací informace ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) a c) stavebního 

zákona, 

- vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně 

využití území, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování 

pozemků a o ochranném pásmu, 

- vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení, 

- vede společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí a vydává 

společné povolení, 

- vydává územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení v případech, kdy to umožňuje 

stavební zákon, 

- vydává územní souhlas, 

- pro speciální stavební úřady vydává souhlasy podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, 

- rozhoduje, které stavby nepodléhají povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, 

- vydává souhlas s provedením ohlášené stavby, terénní úprav, zařízení a udržovacích prací, 

- u staveb, kde je ohlášení nedostačující, vede příslušná řízení dle stavebního zákona a vydává 

k nim stavební povolení, 

- vydává stavební povolení a povolení změny stavby před dokončením, 

- schvaluje změnu stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku, 

- uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu 

za podmínek daných stavebním zákonem, 

- přijímá oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, eviduje certifikát vydaný 

autorizovaným inspektorem a ověřenou dokumentaci stavby a využívá ji pro kontrolní 

prohlídky stavby, 

- vydává rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby, 

- vydává povolení ke zkušebnímu provozu stavby, 

- přijímá oznámení o užívání stavby, 

- vydává kolaudační souhlas, 

- vydává kolaudační rozhodnutí, 

- provádí kontrolní prohlídky stavby, 

- stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas či rozhodnutí lze vydat jen po provedení 

zkušebního provozu, 

- nařizuje u stávajících budov pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud tato 

není zachována, 

- ověřuje projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, 

- vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby, 

- vydává povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, 

- nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, 

- vydává rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, terénních úprav a zařízení prováděných 

nebo provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, 

- vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, dle kterého je 

oprávněn provádět kontrolní prohlídky stavby, 

- nařizuje neodkladné odstranění stavby, 

- nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, 

- nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo zastavěném stavebním 

pozemku, 

- nařizuje provedení udržovacích prací, 

- nařizuje vyklizení stavby, 

- ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, 

- ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby 

strpěli provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění 

stavby nebo její změny, 

- rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na výstavbu, z obecných požadavků 

na využívání území, z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
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- vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu, 

- rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích (autoremedura, obnova řízení), 

- eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření vč. ověřené dokumentace, 

- vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti, 

- poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací 

dokumentace, 

- vkládá údaje do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 

- zpracovává podklady pro Český statistický úřad, 

- provádí kontroly a posuzuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi (úřadu práce) 

standarty kvality bydlení jiného než obytného prostoru stavby pro individuální či rodinnou 

rekreaci dle § 33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů (v souvislosti se žádostí o doplatek na bydlení), 

- na žádost orgánu státní sociální podpory poskytuje informace o počtu bytů v konkrétní 

stavbě (obvykle v souvislosti s žádostí), 

- vede spojená řízení (územní a stavební řízení) u staveb dopravní a energetické infrastruktury 

dle § 2 zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, pro celé správní území ORP Rožnov pod 

Radhoštěm, 

- vede řízení podle stavebního zákona, které je navazujícím řízením podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí pro celé správní území ORP Rožnov pod Radhoštěm  

 

Všeobecným stavebním 

úřadem bylo vydáno   

        2018 2019 

Územních rozhodnutí včetně 

zjednodušených řízení a 

veřejnoprávních smluv 

75 86 

Územně plánovacích 

informací a územních 

souhlasů  

110 162 

Stavebních povolení 74 173 

Ohlášení  63 28 

Dodatečných povolení  27 39 

Společných souhlasů 55 75 

Společných povolení  81 104 

Povolení o výjimce 28 22 



 - 16 - 

Kolaudačních rozhodnutí a 

kolaudačních souhlasů 

25 31 

Oznámení o užívání / 

o dokončení stavby  

199 108 

Ověření pasportu stavby  33 54 

Povolení zkušebního 

provozu a předčasného 

užívání stavby  

4 15 

Nařízení odstranění stavby  2 4 

Povolení odstranění stavby 31 20 

Jiných rozhodnutí 

a usnesení, procesních úkonů  

403 429 

Rozhodnutí o přestupcích a 

správních deliktech  

6 5 

Státní dohledy a kontrolní 

prohlídky  

135 229 

Jiná sdělení, vyjádření 

a stanoviska  

1413 1051 

Informace dle zákona č.106/ 

1999 Sb.,  

0 1 

 

3.2 Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích: ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací, zejména: 

- vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení, 

- vydává stavební povolení na stavby nových komunikací, mostů, parkovišť, apod., 

- rozhoduje, které stavební úpravy komunikací vyžadují ohlášení, a k těmto stavebním 

úpravám vydává příslušné opatření, 

- rozhoduje, které stavební úpravy komunikací nevyžadují ohlášení, a k těmto vydává sdělení, 

- vede řízení a rozhoduje o odstranění nepovolených komunikací nebo jejich změn, 
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- rozhoduje o dodatečném povolení nepovolených staveb komunikací nebo jejich změn, 

- vydává rozhodnutí o povolení předčasného užívání staveb komunikací, 

- vydává kolaudační souhlas na dokončené stavby komunikací, mostů parkovišť apod., 

- nařizuje provedení dokumentace skutečného provedení stavby komunikací, parkovišť, 

mostů, pokud tato není dochována. 

 

Speciálním silničním 

stavebním úřadem 

bylo vydáno   

2018 2019 

Společných povolení  2 18 

Stavebních povolení 15 20 

Ohlášení  0 0 

Dodatečných povolení  0 0 

Nařízení odstranění stavby 0 0 

Kolaudačních rozhodnutí a 

kolaudačních souhlasů 

14 31 

Jiných rozhodnutí 

a usnesení, sdělení, vyjádření 

a stanoviska 

90 282 

Rozhodnutí o přestupcích a 

správních deliktech  

1 1 

Státní dohledy a kontrolní 

prohlídky  

0 0 

Informace dle zákona č.106/ 

1999 Sb.,  

0 0 

 

 

3.3 Vykonává podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), působnost 

vyvlastňovacího úřadu: Předmětem zákona o vyvlastnění a věcnou působností vyvlastňovacího 

úřadu je: 
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- odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu 

k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění 

stanoveného zvláštním zákonem, 

- poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, 

- zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému 

břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli 

 

Vyvlastňovacím úřadem 

bylo vydáno   

2018 2019 

Rozhodnutí 0 1 

 

3.4 Vykonává působnost orgánu státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., zejména: 

- se vyjadřuje v řízení o prohlášení a zrušení věci za kulturní památku, 

- vede a aktualizuje seznam kulturních památek (movitých, nemovitých) ve svém 

územním obvodu, 

- vydává rozhodnutí ve správním řízení o opatřeních směřujících k ochraně kulturní památky 

(dále jen KP), 

- vydává závazná stanoviska o způsobu využití budov, které jsou KP, nebo o přidělení bytů, 

jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení v těchto budovách, 

- stanovuje podmínky pro další výkon činnosti fyzické nebo právnické osoby, která působí 

nebo by mohla působit nepříznivé změny stavu KP nebo jejího prostředí 

anebo ohrožovat zachování KP, 

- vydává závazná stanoviska k rozhodnutím správních úřadů a orgánů krajů a obcí podle 

zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo 

zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón 

a na jejich vhodném využití, 

- vydává závazná stanoviska k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné 

úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí, 

- vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění 

nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo k udržovacím 

pracím na těchto nemovitostech, 

- vydává závazná stanoviska v územním řízení a v řízení o povolení staveb, změn staveb, 

terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, 

prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková 

péče, nebo v souvislosti s obnovou nemovité KP nebo nemovitosti v MPR a jejího 

ochranného pásma, 

- vydává územní rozhodnutí o ochranném pásmu, vyžaduje-li to ochrana nemovité 

KP nebo jejího prostředí, 

- podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování 

střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy KP, 

- usměrňuje péči o KP zajišťovanou obcemi, 

- koordinuje jednotné označování nemovitých KP tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní 

památka“ a velkým státním znakem, popř. značkami  stanovenými  

mezinárodními smlouvami, 

- vykonává dozor při obnově KP a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění 

nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která 
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není KP, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) 

z hlediska státní památkové péče, 

- dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů 

vydaných k jeho provedení, 

- plní další úkoly stanovené zákonem o státní památkové péči, 

- spolupracuje s dotčenými správními orgány a jinými subjekty na úseku památkové péče, 

- vykonává metodickou činnost na úseku památkové péče vůči obcím, vlastníkům 

KP a ostatním subjektům ve svém územním obvodu, 

- spolupracuje s obcemi při přípravě a vypracování územně plánovací dokumentace z hlediska 

památkové péče, 

- podílí se na tvorbě koordinovaného stanoviska dle stavebního zákona, 

- zajišťuje program Obnova kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností. 

 

 

Na úseku památkové péče 

bylo vydáno    

2018 2019 

Závazných stanovisek    93 36 

Rozhodnutí 25 33 

Stanovisko do 

koordinovaného stanoviska  

3 14 

Sdělení, vyjádření 126 259 

Provedení kontrolních 

prohlídek 

50 57 

Agenda válečných hrobů  
Doplňování a upřesňování 

databáze, včetně pochůzek 

v terénu, zaznamenávání změn v 

databázi 

 

3.4 dále oddělení výstavby provádí zápis údajů do registru územní identifikace, adres a       

nemovitostí (RÚIAN): 

 

 

 

Zápis do RÚIAN  2018 2019 

    Počet zápisů 432 713 
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3.5 na území města Rožnov pod Radhoštěm přiděluje čísla popisná a evidenční: 

 

  2018 2019 

Přidělená nová 

čísla popisná   

18 27 

Přidělená nová 

čísla evidenční   

0 0 

 

3.6 zpracovává podklady pro Český statistický úřad – odesílá měsíční výkazy o povolených stavbách 

a zkolaudovaných vzniklých bytech v nových stavbách a v roce 2019 zajišťoval také podklady 

pro TEA atributy k budovám pro sčítání lidu v roce 2021. 

 

3.7 posuzuje standardy bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů – celkem byla v roce 2019 vydána 2 posouzení  

 

3.8 vidimace a legalizace –  

  vidimace a legalizace 2018 2019 

   ověřeno listin  13 38 

 

4) Kontrolní činnost  

- Kontrola nadřízeného orgánu: 

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti oddělení výstavby je prováděna jednou za 3 

roky.  

V roce 2019 byla provedena kontrola Krajským úřadem Zlínského kraje na úseku památkové péče i 

na úseku stavebního úřadu.  V obou případech kontrolní orgán konstatoval, že v namátkově 

vybraných spisech a dalších agendách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky či zákonná 

pochybení, která by vyžadovala nutnost použití mimořádných opravných prostředků a že výkon 

státní správy na úseku památkové péče i na oddělení stavebního úřadu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

je zajišťován kvalifikovaně, s odborným přístupem k řešeným záležitostem. 

 

  

Závěrečné shrnutí činnosti oddělení výstavby: 

V roce 2019 byly zajištěny všechny úkoly vyplývající z organizačního řádu, uložené vedením města 

a městského úřadu i povinnosti stanovené právními předpisy v rámci přenesené působnosti 

v jednotlivých oblastech spadajících do činnosti stavebního úřadu. 

Oddělení výstavby prošlo v roce 2019 organizační změnou, kdy stávající pracovníci úseku 

stavebního úřadu, odboru výstavby a územního plánování byli v rámci organizační změny od 

1.10.2019 jako samostatné oddělení výstavby začleněni do odboru životního prostředí a výstavby. 

Oddělení stavebního úřadu se v roce 2019 potýkalo s personálními změnami, během roku průběžně 

chyběli 2 pracovníci. Během roku 2019 nastoupili na stavební úřad 3 noví pracovníci, přičemž 2 

místa jsou ještě neosazena.  
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Přes personální problémy a změny, které proběhly v organizační struktuře úřadu, byla veškerá 

agenda pracovníky stavebního úřadu zpracovávána a vyřizována zodpovědně, pečlivě a v zákonných 

lhůtách. V roce 2019 bylo stavebním úřadem přijato 1643 žádostí, bylo vydáno 1886 rozhodnutí a 

usnesení, 847 ohlášení a správních úkonů, které nejsou rozhodnutím a 1051 ostatních opatření, 

vyjádření, výzev, sdělení. Odvolání proti vydaným rozhodnutím bylo 11, z toho pouze 1 bylo 

zrušeno. 

 

                                                                                                       

Celkové shrnutí za odbor životního prostředí a výstavby: 

Práce ve státní správě je velice náročná, především i díky neustálému kontaktu s občany. Při 

zpracování svěřených agend v oblasti životního prostředí a výstavby je nutné aplikovat do praxe 

velký počet nově přijímaných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a metodických pokynů.  

V této souvislosti bychom uvítali zejména uskutečnění vzdělávacích akcí zaměřených na konkrétní 

využití stále většího počtu komplikovaných právních předpisů v každodenní praxi, za účasti 

zkušených odborníků, zejména pracovníků se specializací na státní správu. 

 

Z důvodu zlepšení a zjednodušení vyřizování žádostí pro občany navrhujeme do dalšího roku na 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zavedení portálu občana/portálu stavebníka pro možnost 

elektronického podání žádostí z domova a také zavedení objednávkového systému tak, aby se klient 

mohl k jednání předem objednat na určitou hodinu a vyhnul se tak případnému čekání. 

 

Z důvodu zdokonalování kvality osobního jednání při práci s klienty bychom dále uvítali pro 

jednotlivé úředníky pořádání kurzu nebo semináře zaměřeného na psychologii, a vzhledem k 

nárůstu složitosti vydávaných rozhodnutí také kurzy právního minima. 

 

Zpracovala: Ing. Věra Šulová, Ing. Helga Hrňová                                                                 20. 1. 2020 


