Kapitola 6.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Odbor životního prostředí a zemědělství se člení na:
 oddělení lesnictví
 oddělení vodního hospodářství
 oddělení ochrany životního prostředí
 oddělení ochrany přírody
 oddělení integrované prevence
Samostatná působnost:
 sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí
a na základě prvotních dokladů (faktur) vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu,
předkládá návrhy na změny rozpočtu odboru ekonomickému, odpovídá
za provedené hospodářské operace, zabezpečuje kontrolu čerpání rozpočtových
prostředků a přidělených prostředků hospodářské činnosti, respektuje zásady
hospodárnosti při nakládání se svěřeným majetkem v souladu s vnitřními předpisy,
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
 poskytuje na požádání orgánům kraje, orgánům obcí a státním orgánům údaje
a informace pro výkon jejich působnosti,
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není
příslušným orgánem k zajištění posouzení, vydává dílčí stanovisko k oznámení
záměru, který je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, k dokumentaci
vlivu záměru na životní prostředí a k posudku na dokumentaci; toto stanovisko je
podkladem pro vyjádření kraje, jako dotčeného samosprávného celku,
zpracovávané odborem strategického rozvoje kraje,
 podílí se na zpracování zprávy o stavu životního prostředí na území kraje,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 v rozsahu své působnosti zpracovává stanoviska k návrhům legislativních norem
ostatních stupňů veřejné správy včetně legislativních norem s celostátní
působností,
 pro rozhodování orgánů kraje připravuje stanoviska k přidělování dotací
směřujících do oblasti životního prostředí a zemědělství,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotace z evropských fondů,
 podílí se na vyhledávání vhodných finančních zdrojů z programů Evropské unie
na realizaci projektů kraje v oblasti životního prostředí,

 podílí se na koordinaci a přípravě projektů kraje v oblasti životního prostředí
předkládaných k financování v rámci programů Evropské unie,
 podílí se na zpracování rozvojových programů kraje,
 podílí se na realizaci smluv a dohod uzavřených s partnerskými regiony,
 spolupracuje se zájmovými subjekty a organizacemi se vztahem k působnosti
odboru,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 spolupracuje s odborem veřejných zakázek a investic při zadávání veřejných
zakázek ve své působnosti v souladu s platným vnitřním předpisem a směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek,
 zabezpečuje administraci dotačních titulů v modulu VFP,
 zajišťuje zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu
(de minimis),
 zajišťuje uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu s platnými
právními předpisy a předpisy úřadu,
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany.
Přenesená působnost:
 v rozsahu své působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí
ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu
orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
 v rozsahu své působnosti poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
 v rozsahu své působnosti organizuje kontroly a kontroluje výkon přenesené
působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému
ministerstvu, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a rozhoduje
o opravných prostředcích, je-li předmětem řízení rozhodnutí nebo postup obce
v přenesené působnosti podle uvedeného zákona
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li
předmětem řízení rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti, v oblasti
týkající se působnosti odboru
Oddělení lesnictví
Samostatná působnost:
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,

 poskytuje na požádání orgánům kraje, orgánům obcí a státním orgánům údaje
a informace pro výkon jejich působnosti,
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není
příslušným orgánem k zajištění posouzení, vydává dílčí stanovisko k oznámení
záměru, který je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, k dokumentaci
vlivu záměru na životní prostředí a k posudku na dokumentaci, toto stanovisko je
podkladem pro vyjádření kraje, jako dotčeného samosprávného celku,
zpracovávané odborem strategického rozvoje,
 podílí se na zpracování zprávy o stavu životního prostředí na území kraje,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 pro rozhodování orgánů kraje připravuje stanoviska k přidělování dotací
směřujících do oblasti životního prostředí a zemědělství,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotace z evropských fondů,
 podílí se na vyhledávání vhodných finančních zdrojů z programů Evropské unie
na realizaci projektů kraje v oblasti životního prostředí,
 podílí se na koordinaci a přípravě projektů kraje v oblasti životního prostředí
předkládaných k financování v rámci programů Evropské unie,
 podílí se na zpracování rozvojových programů kraje,
 podílí se na realizaci smluv a dohod uzavřených s partnerskými regiony,
 spolupracuje se zájmovými subjekty a organizacemi se vztahem k působnosti
oddělení,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 spolupracuje s odborem veřejných zakázek a investic při zadávání veřejných
zakázek ve své působnosti v souladu s platným vnitřním předpisem a směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek,
 zajišťuje evidenci a uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu
s platnými právními předpisy a předpisy úřadu,
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany,
 předává odboru kontroly podklady o zjištěném porušení rozpočtové kázně
příjemcem prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle platného
vnitřního předpisu a plně spolupracuje na daňovém řízení dle zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, předcházejícím vydání rozhodnutí
o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 zabezpečuje administraci dotačních titulů v modulu VFP,
 zajišťuje zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu
(de minimis),

 zajišťuje administraci dotačních titulů kraje v gesci oddělení,
 zpracovává dle požadavků orgánů samosprávy kraje koncepční a prognózní
materiály v oblasti lesního hospodářství a myslivosti na území kraje, přitom
vychází ze Státní politiky životního prostředí, Národního lesnického programu,
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje a dalších koncepčních materiálů,
 vyjadřuje se k plánu mysliveckého hospodaření ve vlastní honitbě Olomouckého
kraje, honitbě Valšovice (§ 36 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů),
 zabezpečuje administrativní úkony včetně kontrol spojených s poskytováním
dotací na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje v rámci schválených
Pravidel pro poskytování dotací na hospodaření v lesích na území Olomouckého
kraje z rozpočtu kraje,
 provádí následnou věcnou a finanční kontrolu využití poskytnutých dotací.
Přenesená působnost:
 v rozsahu své působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí
ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu
orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
 v rozsahu své působnosti poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
 v rozsahu své působnosti organizuje kontroly a kontroluje výkon přenesené
působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému
ministerstvu, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Státní správa lesů:
dle ust. § 48a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního
určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47
odst. 2,
 rozhoduje o odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo
o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši
poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
 rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3),
pokud přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
 rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných
sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce
s rozšířenou působností,

 rozhoduje při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu
v lesích mladších 80 let (§ 33 odst. 4),
 rozhoduje o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích
(§ 35 odst. 1, 2 a 3),
 rozhoduje o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu
účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36
odst. 1),
 rozhoduje o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady
vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo
v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),
 rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření
ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby
nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud
přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
 rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57),
pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
 rozhoduje o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26
odst. 1),
 rozhoduje o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit
i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházejících ze zdroje
identifikovaného reprodukčního materiálu (§ 29 odst. 2),
 rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují
správní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní
působnosti kraje (§ 32 odst. 2),
 ukládá pokuty tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje,
 uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace
umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,
není-li příslušné ministerstvo,
 uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,
 vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky
určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být
dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,
 vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich
součástí v územní působnosti krajů,
 schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); v rámci
schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče
(§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního
porostu (§ 31 odst. 6), s výjimkou vojenských lesů,
 ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní
stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2),
 vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují
ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí
vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,
 rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního
stupně, pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad,
 na základě podnětů obecních úřadů s rozšířenou působností zprostředkovává
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou
pro právnickou nebo fyzickou osobu, pokud si vlastník lesa nevybere odborného

lesního hospodáře sám (§ 37 odst. 7) a úhradu nákladů na zpracování lesních
hospodářských osnov (§ 26 odst. 2) ze státního rozpočtu,
 zprostředkovává úhradu zvýšených nákladů vlastníků lesa na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (§ 24 odst. 2), úhradu
nákladů na meliorace a hrazení bystřin prováděných z rozhodnutí orgánu státní
správy lesů ve veřejném zájmu a preventivní činnost k předcházení nebezpečí
lavin, vzniku svahových sesuvů a strží, povodňových vln a odstraňování následků
živelných pohrom (§ 35 odst. 1 a 3) ze státního rozpočtu,
dle ust. § 28 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově
lesa a zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů:
 rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,
 rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona,
 rozhoduje o uložení zvláštních opatření,
 vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona,
předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě,
a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
dle ust. § 6 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh:
 kontroluje na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích
pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních
organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité
péče zavedený kontrolní organizací,
 v rámci kontrol podle písmene a) může uložit zavedení nápravných opatření podle
čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
 poskytuje pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a o pravomocném uložení pokuty,
 projednává přestupky podle § 12 odst. 1.
Myslivost:
dle ust. § 59 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:
 rozhoduje o souhlasu s chovem zvěře v zajetí,
 rozhoduje o omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách,
 vymezuje oblasti pro chov zvěře,
 rozhoduje o prohlášení dalších pozemků za nehonební,
 rozhoduje o povolení použití dravců jako loveckých,
 ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru,
 vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře,
 organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře,
 určuje termíny sčítání zvěře,
 zpracovává statistická hlášení o myslivosti,
 podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu,

 spolupracuje s občanskými sdruženími, která působí v myslivosti, a ostatní
veřejností,
 dozírá nad dodržováním zákona a předpisů vydaných k jeho provedení; soustavně
dozírá, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb
myslivecky hospodaří v souladu s tímto zákonem, provádějí ochranu myslivosti
a dodržují zásady chovu zvěře (§ 61 odst. 2),
 zabezpečuje administrativní úkony včetně kontrol spojené s poskytováním dotací
na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření (§ 62 odst. 1).
Rybářství:
dle ust. § 21 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, ve své územní působnosti:
 vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho
působnosti,
 povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
 odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
 kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku
v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených
hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního
roku,
 vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření
v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5
za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
 na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského
hospodáře a jeho zástupce,
 vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných
k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda
uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným
rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon
rybářského práva povolen.
Ochrana zvířat proti týrání:
dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání zvířat, ve znění pozdějších
předpisů:
 je odvolacím orgánem proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem obce
s rozšířenou působností v souladu s ust. § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů.
Oddělení vodního hospodářství
Samostatná působnost:
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
 poskytuje na požádání orgánům kraje, orgánům obcí a státním orgánům údaje
a informace pro výkon jejich působnosti,
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není
























příslušným orgánem k zajištění posouzení, vydává dílčí stanovisko k oznámení
záměru, který je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, k dokumentaci
vlivu záměru na životní prostředí a k posudku na dokumentaci, toto stanovisko je
podkladem pro vyjádření kraje, jako dotčeného samosprávného celku,
zpracovávané odborem strategického rozvoje,
podílí se na zpracování zprávy o stavu životního prostředí na území kraje,
poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
pro rozhodování orgánů kraje připravuje stanoviska k přidělování dotací
směřujících do oblasti životního prostředí a zemědělství,
zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR,
zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotace z evropských fondů,
podílí se na vyhledávání vhodných finančních zdrojů z programů Evropské unie
na realizaci projektů kraje v oblasti životního prostředí,
podílí se na koordinaci a přípravě projektů kraje v oblasti životního prostředí
předkládaných k financování v rámci programů Evropské unie,
podílí se na zpracování rozvojových programů kraje,
podílí se na realizaci smluv a dohod uzavřených s partnerskými regiony,
spolupracuje se zájmovými subjekty a organizacemi se vztahem k působnosti
oddělení,
podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
spolupracuje s odborem veřejných zakázek a investic při zadávání veřejných
zakázek ve své působnosti v souladu s platným vnitřním předpisem a směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek,
zajišťuje evidenci a uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu
s platnými právními předpisy a předpisy úřadu,
zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany,
předává odboru kontroly podklady o zjištěném porušení rozpočtové kázně
příjemcem prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle platného
vnitřního předpisu a plně spolupracuje na daňovém řízení dle zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, předcházejícím vydání rozhodnutí
o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotace v rámci programů Ministerstva zemědělství,
zabezpečuje administraci dotačních titulů v modulu VFP,
zajišťuje zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu
(de minimis),
zajišťuje administraci dotačních titulů kraje v gesci oddělení.

Vodní hospodářství:
 zabezpečuje zpracování, aktualizaci a schvalování plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací na území kraje a podílí se na jeho realizaci,
 podílí se na přípravě realizace protipovodňových opatření na území kraje,
 zabezpečuje administrativní úkony spojené s poskytováním dotací z Fondu
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje,
 provádí následnou věcnou kontrolu využití poskytnutých finančních prostředků.
Ochrana a využití nerostného bohatství:
 podílí se na zpracování koncepčních a prognózních materiálů v oblasti využití
nerostného bohatství na území kraje; přitom vychází ze Státní politiky životního
prostředí, Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a dalších koncepčních
materiálů.
Přenesená působnost:
 v rozsahu své působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí
ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu
orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
 v rozsahu své působnosti poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
 v rozsahu své působnosti organizuje kontroly a kontroluje výkon přenesené
působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému
ministerstvu, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vodní hospodářství:
dle ust. § 80 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 potvrzuje soulad věcné a grafické části předložených povodňových plánů
správních obvodů obcí s rozšířenou pravomocí s povodňovým plánem správního
obvodu kraje,
 podílí se na zpracování povodňového plánu správního obvodu kraje
a každoročním prověřování jeho aktuálnosti,
 podílí se na prověrkách připravenosti účastníků ochrany podle povodňových
plánů,
 ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů
z hlediska povodňové ochrany,
 podílí se na organizaci odborných školení a výcviku členů povodňových orgánů
obcí s rozšířenou působností a účastníků ochrany před povodněmi,
 účastní se hlásné a povodňové služby na území kraje,

 podílí se na organizaci, řízení a koordinaci opatření před povodněmi podle
povodňových plánů,
 řídí ve svém správním obvodu ovlivňování odtokových poměrů manipulacemi
na vodních dílech v rámci manipulačních řádů,
 posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech
na odtokový režim po projednání se správci vodních toků a vodních děl, které jimi
mohou být dotčeny a koordinují jejich provádění,
dle ust. § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí
s rozšířenou působností,
 vyjadřuje se podle § 18 vodního zákona ke stavbám, pokud rozhodujícím
způsobem ovlivňují nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ochranu
vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí,
 rozhoduje ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství
a Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh,
povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje též po projednání
i s Ministerstvem vnitra, týká-li se takové rozhodnutí přírodních minerálních vod
a přírodních léčivých zdrojů v blízkosti státních hranic podle zvláštního zákona,
rozhodovat po projednání i s Ministerstvem zdravotnictví; za hraniční vody se
považují povrchové, popřípadě podzemní vody vymezené v mezinárodních
smlouvách, kterými je Česká republika vázána,
 činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření,
a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou
působností nebo možnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 spolupracuje s ústředními vodoprávními orgány a správci povodí při pořizování
plánů oblastí povodí a jejich plnění,
 ukládá opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření,
 kontroluje provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly, která
povoluje,
 rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu, pokud si to vyhradí,
 stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových
a podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod,
 povoluje nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst.
1 písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí,
 povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění
o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
 povoluje vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud
a jaderných elektráren a odpadních vod se zvláště nebezpečnými nebo
nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 vodního zákona, do vod povrchových,
 povoluje čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich
znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod
povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],
 povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem
nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,
 stanovuje na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných
vodních toků a jejich aktivní zóny a ukládá jim zpracování takového návrhu,

 rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní
vody, o jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody,
 rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož
i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odst. 1,
 vyjadřuje se podle § 18 v případech, kdy jemu přísluší vydávat povolení nebo
souhlas,
 povoluje výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7 a povoluje nakládání
s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů),
 vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím
nakládání s vodami podle § 107 písmen l) až n),
 rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních
záležitostech týkajících se těchto vodních děl a ochranných pásem vodních zdrojů
s nimi souvisejících,
 schvaluje manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných
manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno
z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho
působnosti,
 vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod
sloužícím k nakládání s vodami podle § 107 písmene k), a pokud si to vyhradí
i k dalším vodním dílům s tímto nakládáním spojeným,
 vyžaduje od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla
uložena povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu,
zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky
průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným
povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného
záchranného systému,
 je dotčeným vodoprávním orgánem a příslušný k vydání závazného stanoviska
podle § 104 odst. 9 ve věcech týkajících se jeho působnosti ve správních řízeních
vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále při postupu podle
stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb
pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona,
 dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných
a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad (§ 110
odst. 1),
 dozírá v rozsahu své působnosti, zda jsou dodržována jím vydaná rozhodnutí
a opatření obecné povahy (§ 110 odst. 2),
 zabezpečuje vyhodnocování žádostí o poskytnutí účelové finanční dotace
na odstranění následků havárie s dopadem na jakost podzemních a povrchových
vod ze zvláštního účtu Olomouckého kraje,
 zabezpečuje realizaci prací na odstranění dlouhodobých havárií, jejichž původce
není znám, pokud jsou nezbytná opatření k jejich likvidaci hrazena finančními
prostředky ze zvláštního účtu Olomouckého kraje (§ 42 odst. 3),
dle ust. § 28 zákona 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:
 vydává povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na území kraje podle § 6,

 rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22, jestliže se vodovod nebo
kanalizace nacházejí na území více správních obvodů obcí s obecními úřady
s rozšířenou působností,
 povoluje výjimku podle § 13 odst. 2 k využití vody, která nesplňuje požadavky
na jakost surové vody stanovené zvláštním předpisem k úpravě na vodu pitnou,
 předává celkové výsledky rozborů surové vody ministerstvu podle § 13 odst. 3,
 dozírá nad dodržováním stanovení tohoto zákona, předpisů a rozhodnutí podle
nich vydaných (§ 37 odst. 1),
dle ustanovení § 34 odst. 5 zákona 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:
 projednává v prvním stupni ve svém správním obvodu přestupky podle § 33 odst.
2 až 6,
 vybírá a vymáhá pokuty, které uložil.
Ochrana a využití nerostného bohatství:
dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
 vyjadřuje se pro Ministerstvo životního prostředí v řízení o stanovení (§ 17 odst. 1
a rušení § 17 odst. 6) chráněného ložiskového území,
 uděluje po projednání s obvodním báňským úřadem závazné stanovisko
k umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním v chráněném
ložiskovém území (§ 19 odst. 1),
 zaujímá stanovisko k dohodě mezi příslušnou organizací a orgány nebo fyzickými
a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana využitím výhradního ložiska
ohrožených objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů o tom, zda
ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou
dobu (§ 33 odst. 2),
dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů:
 rozhoduje spory o jednorázovou náhradu mezi vlastníkem nemovitosti, který je
podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti a orgánem nebo organizací,
pro které se vykonává činnost podle tohoto zákona (§ 16 odst. 4),
dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů:
 vyjadřuje se k projektu geologických prací obsahující strojní vrtné práce hlubší než
30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, a jeho
změnám z hlediska zájmů chráněných zvláštními předpisy (§ 6 odst. 3),
 rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o omezení vlastnických práv
vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení
geologických prací, pokud nedojde k dohodě podle tohoto zákona (§ 14 odst. 2),
dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů:
 zapisuje do RÚIAN údaje o stavebním objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní
územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto
údajů (§ 42 odst. 1),

 kontroluje zápisy provedené speciálním stavebním úřadem – vodoprávním
úřadem obce s rozšířenou působností.

Oddělení ochrany životního prostředí
Samostatná působnost:
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
 poskytuje na požádání orgánům kraje, orgánům obcí a státním orgánům údaje
a informace pro výkon jejich působnosti,
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není
příslušným orgánem k zajištění posouzení, vydává dílčí stanovisko k oznámení
záměru, který je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, k dokumentaci
vlivu záměru na životní prostředí a k posudku na dokumentaci, toto stanovisko je
podkladem pro vyjádření kraje, jako dotčeného samosprávného celku,
zpracovávané odborem strategického rozvoje,
 podílí se na zpracování zprávy o stavu životního prostředí na území kraje,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 pro rozhodování orgánů kraje připravuje stanoviska k přidělování dotací
směřujících do oblasti životního prostředí a zemědělství,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotace z evropských fondů,
 podílí se na vyhledávání vhodných finančních zdrojů z programů Evropské unie
na realizaci projektů kraje v oblasti životního prostředí,
 podílí se na koordinaci a přípravě projektů kraje v oblasti životního prostředí
předkládaných k financování v rámci programů Evropské unie,
 podílí se na zpracování rozvojových programů kraje,
 podílí se na realizaci smluv a dohod uzavřených s partnerskými regiony,
 spolupracuje se zájmovými subjekty a organizacemi se vztahem k působnosti
oddělení,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 spolupracuje s odborem veřejných zakázek a investic při zadávání veřejných
zakázek ve své působnosti v souladu s platným vnitřním předpisem a směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek.
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany,
 podílí se na administraci dotačních titulů kraje v gesci odboru

Odpadové hospodářství:
 zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území
v rozsahu stanoveném tímto zákonem, provádí změny tohoto plánu,
 zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství ministerstvu,
 připravuje návrh obecně závazné vyhlášky kraje, kterou se vyhlašuje závazná část
plánu odpadového hospodářství kraje a její změny,
 sděluje své připomínky kraje k návrhu plánu odpadového hospodářství ČR.
Ochrana ovzduší:
 vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší,
k rozvojovým koncepcím a k programům rozvoje jednotlivých oborů a odvětví
ve své územní působnosti.
Přenesená působnost
 v rozsahu své působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí
ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu
orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
 v rozsahu své působnosti poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
 v rozsahu své působnosti organizuje kontroly a kontroluje výkon přenesené
působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému
ministerstvu, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odpadové hospodářství:
dle ust. § 78 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
 uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky; udělení souhlasu
může vázat na podmínky,
 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 a ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání
pokuty podle § 66 odst. 6,
 uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními
odpady; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení
odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,

 uděluje souhlas s uzavřením skládky, stanovuje dobu trvání a podmínky péče
o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci podle § 52,
 zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí
podle tohoto zákona,
 zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
 rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,
 rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost
vlastníka této movité věci nebo z moci úřední,
 uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3
v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu
může vázat na podmínky,
 uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování podle § 16
odst. 2 původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun
nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
podle § 18 odst. 2; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a
písm. b) a souhlas s jeho zrušením,
 uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků
finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3; udělení souhlasu může
vázat na podmínky,
 může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel
tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání
s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
 může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady z výroby oxidu
titaničitého, pokud monitorování složek životního prostředí prokáže akutní toxicitu
přesahující mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné,
stejně závažné zhoršení stavu životního prostředí,
 může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů
vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmou podle § 9 odst. 3 a 4,
 vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných
ke zpracování autovraků a doplňuje informační systém sledování toků vybraných
autovraků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
 sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce,
 kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů
na skládky,
 ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek
za uložení odpadů na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě
příjemci,
 uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje,
 ruší nebo mění rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence,
v případech stanovených zákonem v ust. § 78 odst. 4 a 5,
 rozhoduje podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu ES
o perzistentních organických znečišťujících látkách, v rozhodnutí může stanovit
podmínky, o vydaných rozhodnutích informuje ministerstvo každoročně
do 30. dubna následujícího roku,
 přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením
podle § 33b odst. 1.

Ochrana ovzduší:
dle ust. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
 rozhoduje o způsobu zjištění úrovně znečišťování, kdy nelze s ohledem na
dostupné technické prostředky měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování
nebo v případě vybraných zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé organické látky
(možno výpočtem), na základě žádosti provozovatele zdroje,
 v případě překročení imisního limitu v zóně Střední Morava resp. Olomouckého
kraje spolupracuje s ministerstvem na Programu zlepšování kvality ovzduší,
 spolupracuje s ministerstvem na aktualizacích Programu ke zlepšování kvality
ovzduší,
 při překročení regulační prahové hodnoty stanoví krajský úřad zvláštní podmínky
provozu a informuje ministerstvo o těchto podmínkách,
 krajský úřad vydává stanoviska k územnímu a regulačnímu plánu obce v průběhu
jeho pořizování,
 krajský úřad vydává závazná stanoviska k umístění vyjmenovaných stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší,
 krajský úřad vydává závazná stanoviska ke stavbě a změně stavby
vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
 krajský úřad vydává povolení k provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší,
 krajský úřad v případě realizace kompenzačního opatření v rámci výstavby
nového zdroje, stanovuje povinnost realizace těchto opatření ve svých povoleních,
 vydává závazná vyjádření v případě pochyb o nutnosti předložit rozptylovou studii
při umístění zdroje,
 může stanovit provozovateli povinnost pro zachytávání a stlačování oxidu
uhličitého,
 krajský úřad při vydání povolení prověří a uloží snížit množství emisí ze zdroje,
 vydává platební výměry za vypouštění emisí a rozhoduje o povinnosti platit
poplatek a jeho výši,
 rozhoduje o povinnosti placení záloh poplatku za znečišťování ovzduší,
 neprodleně informuje veřejnost, pokud dojde k překročení prahové imisní hodnoty,
 je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a jiném řízení podle
stavebního zákona.
Oddělení ochrany přírody
Samostatná působnost:
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
 poskytuje na požádání orgánům kraje, orgánům obcí a státním orgánům údaje
a informace pro výkon jejich působnosti,
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není
příslušným orgánem k zajištění posouzení, vydává dílčí stanovisko k oznámení
záměru, který je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, k dokumentaci
vlivu záměru na životní prostředí a k posudku na dokumentaci; toto stanovisko je


























podkladem pro vyjádření kraje, jako dotčeného samosprávného celku,
zpracovávané odborem strategického rozvoje,
podílí se na zpracování zprávy o stavu životního prostředí na území kraje,
poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
pro rozhodování orgánů kraje připravuje stanoviska k přidělování dotací
směřujících do oblasti životního prostředí a zemědělství,
zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR,
zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotace z evropských fondů,
podílí se na vyhledávání vhodných finančních zdrojů z programů Evropské unie
na realizaci projektů kraje v oblasti životního prostředí,
podílí se na koordinaci a přípravě projektů kraje v oblasti životního prostředí
předkládaných k financování v rámci programů Evropské unie,
podílí se na zpracování rozvojových programů kraje,
podílí se na realizaci smluv a dohod uzavřených s partnerskými regiony,
spolupracuje se zájmovými subjekty a organizacemi se vztahem k působnosti
oddělení,
podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
spolupracuje s odborem veřejných zakázek a investic při zadávání veřejných
zakázek ve své působnosti v souladu s platným vnitřním předpisem a směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek,
zajišťuje evidenci a uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu
s platnými právními předpisy a předpisy úřadu,
zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany,
předává odboru kontroly podklady o zjištěném porušení rozpočtové kázně
příjemcem prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle platného
vnitřního předpisu a plně spolupracuje na daňovém řízení dle zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, předcházejícím vydání rozhodnutí
o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
napomáhá odboru školství, sportu a kultury při plnění úkolů na úseku
environmentální výchovy,
zabezpečuje administraci dotačních titulů v modulu VFP,
zajišťuje zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu
(de minimis),
zajišťuje administraci dotačních titulů kraje v gesci oddělení,
podílí se ve spolupráci s odborem školství, sportu a kultury na zpracování,
koordinaci, aktualizaci a realizaci krajské koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty,
podílí se na podpoře rozvoje environmentálního poradenství,

 zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy
a koncepce strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní
park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní
památku nebo jejich ochranné pásmo anebo o vojenské újezdy,
 podílí se na realizaci Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého
kraje,
 podílí se na prosazování rozvoje ekologického a multifunkčního zemědělství
v územním obvodu kraje,
 podílí se na spolupráci se subjekty zastupujícími zemědělskou veřejnost
a zájmovými organizacemi se vztahem k působnosti oddělení,
 připravuje návrhy nařízení o zřízení či zrušení přírodního parku včetně stanovení
omezení využití území (§ 12 odst. 3) a nařízení o zřízení přírodní rezervace
a přírodní památky a jejich bližších ochranných podmínek a zajišťuje péči o ně;
dále připravuje nařízení o zrušení přírodních rezervací, přírodních památek nebo
ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.
Přenesená působnost:
 v rozsahu své působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí
ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu
orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
 v rozsahu své působnosti poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
 v rozsahu své působnosti organizuje kontroly a kontroluje výkon přenesené
působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému
ministerstvu, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ochrana přírody a krajiny:
dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku,
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky,
jejich ochranného pásma anebo o vojenské újezdy:
 vydává závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a k lesním
hospodářským osnovám podle § 4 odst. 3,
 povoluje výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně, vydávají
povolení pro průzkum nebo výzkum jeskyní podle § 10 odst. 3, přijímá oznámení
o zjištění jeskyní, přebírá dokumentaci jeskyní a vedou evidenci převzaté
dokumentace jeskyní podle § 10 odst. 5,
 rozhoduje o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích
podle § 34 odst. 2,

 vydává souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas orgánu
ochrany přírody v ochranných pásmech přírodních rezervací a přírodních památek
podle § 37 odst. 1 a k činnostem podle § 37 odst. 2,
 zajišťuje zpracování plánů péče a schvaluje plány péče o přírodní rezervace,
přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a zajišťují
jejich realizaci podle § 38,
 sjednává a ruší smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 a předává dokumentaci
o těchto územích do ústředního seznamu a na základě uzavřených smluv podle
§ 39 odst. 1 zveřejňuje ve Věstníku právních předpisů kraje území, která jsou
smluvně chráněná,
 zajišťuje zpracování, oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy
právních předpisů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky
a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území,
 povoluje výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách podle
§ 43,
 předává dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních památek
a jejich ochranných pásem do ústředního seznamu; oznamuje vyhlášení
přírodních rezervací, přírodních památek nebo jejich ochranných pásem
katastrálním úřadům,
 vydává souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných
podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek podle § 44 odst. 3,
 povoluje výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné
lokality podle § 45b odst. 1,
 zajišťuje péči o evropsky významné lokality, označuje evropsky významné lokality,
vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo
narušení obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany podle
§ 45c odst. 2, a na jejich území vydává i stanoviska podle § 4 odstavce 2,
 vydává souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst. 2, uzavírá
smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4
a zajišťuje péči o ptačí oblasti,
 vydává stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládá
kompenzační opatření a informuje o uložených kompenzačních opatřeních
Ministerstvo životního prostředí,
 povoluje výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů podle § 51 odst. 2,
 přijímá oznámení o vypuštění vyléčených zvláště chráněných živočichů
ze záchranné stanice podle § 52 odst. 2,
 může požadovat prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště
chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle
mezinárodních úmluv podle § 54 odst. 1 a může požadovat prokázání totožnosti
podle § 54 odst. 2,
 vydává opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64,
 v rozsahu své působnosti ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly
způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo
takové činnosti zakazuje podle § 66,
 ustanovuje stráž přírody ve svém územním obvodu podle § 81 odst. 1,
 vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
 rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládají
provedení náhradních opatření k nápravě podle § 86 odst. 1 a 2,

 spolupracuje s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické
výchovy a vzdělávání,
 uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí
s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a dále
k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných
tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody,
 vydává opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo
rozhoduje o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se
jedná o zvláště chráněné druhy,
 ukládá rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému
úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle
§ 5 odst. 3, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy,
 uzavírá dohody podle § 49 odst. 4,
 vydává předchozí stanoviska k nezbytným zásahům do přirozeného vývoje
ohrožených druhů živočichů podle § 50 odst. 3,
 spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při přípravě záchranných
programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 52,
 vydává souhlasy k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské
péči do přírody a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných zvláště
chráněných rostlin do přírody podle § 54 odst. 3,
 s výjimkou ptáků chráněných podle § 5a vydává osvědčení o tom, že se jedná
o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle
§ 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydává rozhodnutí, kterým se stanoví výše
nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské
péči podle § 54 odst. 10,
 povoluje rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený
okruh osob, výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště
chráněných druhů živočichů podle § 56,
 uzavírá dohody podle § 56 odst. 5,
 vydává předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných
podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 57,
 odebírá nedovoleně držené jedince zvláště chráněných rostlin, nebo zvláště
chráněných živočichů, ptáků, nebo rostlin či živočichů chráněných podle
mezinárodních úmluv podle § 89,
 vymezuje a hodnotí regionální systém ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo
území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území,
 je dotčeným orgánem ochrany přírody a vydává v rozsahu své působnosti
vyjádření k poskytování plateb podle jiných právních předpisů,
 vydává závazná stanoviska k řízením podle zákona o myslivosti, nestanoví-li tento
zákon jinak,
 vykonávají na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných
pásem státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních
úřadů, pověřených obecních úřadů, a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností, není-li příslušné Ministerstvo životního prostředí,
dle ust. § 25 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních

k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování
s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů:
 uděluje výjimky ze zákazů obchodních činností s exempláři, včetně současného
potvrzení o povolení k přemístění exempláře podle § 15a odst. 3, a mimo případy,
kdy výjimku vydává ministerstvo v rámci řízení o jiných dokladech podle § 3 odst.
3 a § 15b,
 zajišťuje registraci exemplářů (§ 23),
 zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských
společenství o ochraně ohrožených druhů,
 vede evidenci žadatelů o výjimku ze zákazu obchodních činností a vydávají
potvrzené kopie dokladu CITES 32b) podle § 24 odst. 5,
dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů:
 poskytuje na základě žádosti poškozeného náhradu škody podle tohoto zákona
v případě, že ke škodě došlo na území kraje (§ 8 odst. 2),
 jedná jménem státu v řízení před soudem ve věcech náhrady škody podle tohoto
zákona (§ 10 odst. 5).
Ochrana zemědělského půdního fondu:
dle ust. § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů:
 uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li
o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou
zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,
 uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů,
je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,
 uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení
a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní
úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),
 uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům celostátních drah a jejich součástí,
které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům pozemních komunikací,
vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje
a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
 uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře větší než 1 ha a
menší nebo rovné 10 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným
odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle
§ 11b odst. 2.,
 usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území
příslušného kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu
plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily
ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,
 zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
 kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací
a opatření k nápravě jím uložených,

 ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím
vydaných souhlasů,
 je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu
o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha.
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty:
dle ustanovení § 5 odst. 12 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů:
 vyjadřuje se z hlediska své působnosti k žádostem v řízeních vedených
Ministerstvem životního prostředí ČR o udělení povolení pro uzavřené nakládání
a povolení uvádění do životního prostředí geneticky modifikovaných organismů
a genetických produktů na území kraje.

Oddělení integrované prevence
Samostatná působnost:
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartační řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
 poskytuje na požádání orgánům kraje, orgánům obcí a státním orgánům údaje
a informace pro výkon jejich působnosti,
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není
příslušným orgánem k zajištění posouzení, vydává dílčí stanovisko k oznámení
záměru, který je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, k dokumentaci
vlivu záměru na životní prostředí a k posudku na dokumentaci; toto stanovisko je
podkladem pro vyjádření kraje, jako dotčeného samosprávného celku,
zpracovávané odborem strategického rozvoje,
 podílí se na zpracování zprávy o stavu životního prostředí na území kraje,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 pro rozhodování orgánů kraje připravuje stanoviska k přidělování dotací
směřujících do oblasti životního prostředí a zemědělství,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR,
 zpracovává stanoviska kraje z hlediska potřeb životního prostředí a regionálního
rozvoje k žádostem o udělení dotace z evropských fondů,
 podílí se na vyhledávání vhodných finančních zdrojů z programů Evropské unie
na realizaci projektů kraje v oblasti životního prostředí,
 podílí se na koordinaci a přípravě projektů kraje v oblasti životního prostředí
předkládaných k financování v rámci programů Evropské unie,

 podílí se na zpracování rozvojových programů kraje,
 podílí se na realizaci smluv a dohod uzavřených s partnerskými regiony,
 spolupracuje se zájmovými subjekty a organizacemi se vztahem k působnosti
oddělení,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 spolupracuje s odborem veřejných zakázek a investic při zadávání veřejných
zakázek ve své působnosti v souladu s platným vnitřním předpisem a směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek,
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany,
 podílí se na administraci dotačních titulů kraje v gesci odboru
Přenesená působnost:
 v rozsahu své působnosti poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
 podílí se na vyřizování petic a stížností v rozsahu stanoveném Směrnicí
Olomouckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů vztahující
se k působnosti odboru v rozsahu stanoveném zákonem č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Posuzování vlivu na životní prostředí:
dle ust. § 15 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů:
 na
žádost
oznamovatele
nebo
předkladatele
předběžně
projedná
před předložením oznámení dle § 6 nebo oznámení koncepce podle § 10c zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí uvažovaný záměr včetně případných
variant řešení záměru nebo koncepci a doporučí oznamovateli nebo předkladateli
předběžné projednání s dalšími dotčenými subjekty,
dle ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů:
 zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně
do územního obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. d),
 zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 v sloupcích B a jejich změn
a záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d) a e),
 vede evidenci vydaných stanovisek a zasílá jedno vyhotovení každého vydaného
závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,
 zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí
a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
 vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní
prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování.

Integrovaná prevence a omezování znečišťování:
dle ust. § 33 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:
 rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož
provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu
a na žádost provozovatele mu poskytne předběžnou informaci o úplnosti žádosti
před jejím podáním,
 vyzývá provozovatele k podání žádosti o změnu integrovaného povolení,
 provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou
integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě
ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
 rozhoduje o přestupcích podle § 37,
 vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení,
 hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji
příslušným správním úřadům a podílí se na systému výměny informací
o nejlepších dostupných technikách,
 vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo jeho části
podle § 19b odst. 3 až 5,
 je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení,
jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
 schvaluje základní zprávu podle § 4a,
 ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2,
 provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost
mít integrované povolení,
 na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti podle
§ 3a,
 informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími
dostupnými technikami podle § 14 odst. 5,
 zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje
stanovené tímto zákonem,
 poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované
prevence,
 je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního
souhlasu podle jiného právního předpisu, pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek,
vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních právních předpisů, které jsou podkladem
pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního
souhlasu podle jiného právního předpisu, nahrazuje postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení podle tohoto zákona,
 předává Ministerstvu zdravotnictví údaje o zdrojích hluku získané při výkonu
své působnosti podle zákona o integrované prevenci, v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem (§ 81c písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

Prevence závažných havárií:
dle ust. § 49 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií):
 vede evidenci smluv o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku
závažné havárie předložených provozovateli (§ 33 odst. 4),
 schvaluje, eviduje a ukládá návrhy na zařazení, bezpečnostní programy,
bezpečnostní zprávy, jejich posouzení a aktualizace (§ 4, 5, 8, 10, 12 a 14),
a konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, její aktualizaci
a předkládá provozovateli doporučení týkající se budoucích preventivních opatření
(§ 37 odst. 1),
 bere na vědomí plány fyzické ochrany objektu nebo zařízení a jejich změny (§ 21),
 zasílá Ministerstvu životního prostředí návrhy a jiné dokumenty předkládané
provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto
návrhů a jiných dokumentů, a informace zpracovávané pro objekty zařazené do
skupiny A nebo do skupiny B podle § 35 odst. 1,
 určuje objekty nebo zařízení, u kterých může dojít k domino efektu (§ 7 odst. 1),
 zpracovává informaci pro veřejnost v zóně havarijního plánování (§ 35),
 doručuje Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu vnitra bezodkladně
písemné hlášení o vzniku závažné havárie a rozhodnutí o schválení konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, které obsahuje rovněž tuto zprávu
(§ 38 odst. 2),
 zasílá Ministerstvu životního prostředí a dotčeným orgánům veřejné správy kopie
návrhů na zařazení [§ 16 písm. a)] v písemné a elektronické podobě, přehled
protokolů o nezařazení (§ 4 odst. 1) v písemné a elektronické podobě a stejnopisy
všech rozhodnutí týkajících se návrhů na zařazení (§ 5), bezpečnostních
programů (§ 10 odst. 1), bezpečnostních zpráv (§ 12 odst. 1), jejich aktualizací
(§ 14) a posouzení (§ 9),
 zajišťuje [§ 16 písm. b)] zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace
pověřenou právnickou osobou dle § 44 odst. 1 písm. d),
 kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona a rozhodnutí
o uložených opatřeních vydaných krajským úřadem, zpracovává informaci
o výsledku kontroly a předloží ji České inspekci životního prostředí (§ 41 odst. 1),
 ukládá provozovatelům pokuty za spáchané přestupky,
 rozhoduje o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků při plnění povinností
stanovených tímto zákonem, včetně stanovení podmínek a lhůt pro zjednání
nápravy (§ 42 odst. 1),
 rozhoduje o zákazu užívání (provozování) objektu nebo zařízení nebo jejich částí
(§ 49 odst. 6),
 je dotčeným orgánem (§ 49 odst. 2) na úseku prevence závažných havárií při
projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve
stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je
jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B,
 vydává na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku závazné
stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve
stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném
povolení stavby podle stavebního zákona v případě, že územní rozhodnutí nebylo
vydáno, v němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení
do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí
(§ 49 odst. 3),

 zajišťuje (§ 49 odst. 4), aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií
a omezení jejich následků vzhledem k:
 umístění nových objektů a zařízení,
 provádění změn existujících objektů a zařízení,
 udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami
a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami,
rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů,
a to při územním plánování podle stavebního zákona,
 u existujících objektů zajišťuje v případě potřeby přijetí dodatečných opatření
souvisejících s cílem snižovat riziko vzniku závažné havárie (§ 49 odst. 5).
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