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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Odbor ochrany životního prostředí 
Havlíčkovo nám. 700/9 
130 85 Praha 3 

        čj. UMCP3 003601/2017 

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2016 podle § 26 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, vydává oddělení životního prostředí, Odboru ochrany 
životního prostředí, Úřadu městské části, Městské části Praha 3, jako kontrolní orgán obecné informace o 
výsledcích kontrol provedených v roce 2016. Dle kontrolního řádu byly provedeny úkony před zahájením kontroly 
na místě a kontroly na místě dle níže uvedené tabulky. 

Kontroly prováděné zdejším oddělením životního prostředí byly zaměřeny především na dodržování zákona o 
odpadech, zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně ovzduší, zákona o hlavním městě Praze a 
dalších právních předpisů vztahujících k ochraně životního prostředí. 

Celkový počet 
kontrol: 

 186 

z toho: Kontroly podnikatelů, zda mají zajištěno využití a odstraňování odpadů a 
využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem 
pouze na základě písemné smlouvy s ní  

63 

Kontroly podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady 
podnikajícími subjekty 21 

Kontrola nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je 
zakázáno nebo není povoleno 1 

Kontroly nepovoleného kácení a poškozování dřevin, kontroly ochrany 
dřevin při stavební činnosti 40 

Kontroly uložených náhradních opatření dle zákona č.114/1992 Sb., 5 
Kontroly udržování čistoty a pořádku na pozemcích, kde by byl narušen 
vzhled městské části Prahy 3 20 

Kontroly stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší u podnikajících osob a 
kontrola obtěžování prachovými částicemi znečišťujícími ovzduší  5 

Umístění nádob na odpad v souladu s vyhláškou hl.m. Prahy 31 
z toho:  Úkony před zahájením kontroly, jejichž 

účelem je opatření podkladů pro posouzení, 
zda zahájit kontrolu (§ 3 kontrol. řádu). 
Výstupem jsou písemné záznamy. Zjištěné 
nedostatky v rámci těchto úkonů byly 
neprodleně odstraněny a nebylo nutné 
zahajovat kontrolu na místě dle Hlavy III 
kontrolního řádu. 

178 

 

Kontroly provedené dle Hlavy III kontrolního 
řádu 8 

Počet pokut uložených v přestupkovém a správním řízení 42 
Celková výše uložených pokut (Kč) 115.400,- 

Pokuty ukládané v rámci přestupkového a správního řízení byly nejčastěji za: nezajištění využití nebo 
odstraňování odpadů podnikateli, nevedení v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech 
evidence odpadů a nesplnění ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech podnikajícími 
subjekty, využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na jejím území bez písemné 
smlouvy drobnými živnostníky, poškozování dřevin při stavební činnosti právnických a fyz. osob oprávněných 
k podnikání, pálení odpadů v otevřeném ohništi fyz. osobou. 

 
 
 
 
Ing. Jana Caldrová 

VEDOUCÍ ODBORU 
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