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Poděkování
Při tvorbě Ekomapy Olomouckého kraje a brožurky Jak chránit životní prostředí v Olomouckém kraji se zpracovatelé inspirovali již existující
Ekomapou Ostravy zpracovanou občanským sdružením Vita.
Za inspiraci i cenné rady jim děkujeme.

KÚ – Krajský úřad
ČIŽP OI – Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
KHS – Krajská hygienická stanice
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
CHKO – chráněná krajinná oblast
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
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Brožurka s mapou, kterou držíte v ruce, je prvním pokusem o zmapování území Olomouckého kraje po stránce informací důležitých pro praktickou ochranu životního prostředí. Jsme si vědomi, že jsme mohli některé důležité informace opomenout. Pokud se domníváte, že v brožurce či ekomapě něco chybí,
napište nám o tom, abychom v případě aktualizace opravili brožurku i mapu
k vaší spokojenosti.

V ekomapě Olomouckého kraje jsou zaznamenána místa důležitá z hlediska
ochrany životního prostředí (např. kompostárny, autovrakoviště, sběrny a sběrové dvory, útulky pro handicapované živočichy, neziskové organizace zabývající se ochranou životního prostředí atd.). Ekomapa je s ohledem na tvar
Olomouckého kraje rozdělena na dvě části (severní a jižní).
Na druhé straně mapy jsou menší mapky bývalých okresních měst: Jeseníku,
Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperka. V těchto mapkách jsou zakresleny
prodejny biopotravin, sběrny šatstva, sběrové dvory a sběrny druhotných surovin a stáčírny (tzv. bezobalový prodej).

Důležitou součást publikace tvoří kapitola o účasti veřejnosti na rozhodování.
Jsme totiž přesvědčeni, že obyvatelům Olomouckého kraje není lhostejné, co
se kolem nich děje, a často chtějí vyjádřit svůj názor na nejrůznější koncepce
a záměry ovlivňující životní prostředí. Úkolem této kapitoly je usnadnit orientaci ve spleti právních předpisů a procesů, které dávají veřejnosti možnost svůj
názor vyjádřit a prosazovat.
Vzhledem k tomu, že žijeme v době internetu, jsou v závěru brožurky uvedeny
užitečné internetové odkazy, které vám také mohou usnadnit hledání odpovědí
na vaše otázky a které Vám pomohou při praktické ochraně životního prostředí.

do rukou se vám dostává první vydání Ekomapy Olomouckého kraje a brožurky „Jak chránit životní prostředí v Olomouckém kraji“.
Brožura poskytuje formou otázek a odpovědí základní návod k ochraně životního prostředí v Olomouckém kraji. Uvedené informace samozřejmě nemohou být v žádném případě vyčerpávající a je možné, že zde odpověď na svou
otázku nenaleznete. Pak se můžete obrátit na některou z institucí a nevládních
organizací, které se ochranou životního prostředí zabývají, kde se vám jistě budou snažit odpovědět.

Vážení občané Olomouckého kraje,
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Chystá se někdo pokácet zdravý strom, nebo jej už pokácel?
Pokuste se zjistit, zda je kácení povoleno. Pokud se Vám to nepodaří a budete
mít podezření, že kácení nebylo povoleno, volejte:
- obecní či městskou policii (156) - v případě okamžitého zásahu
- příslušný obecní či městský úřad
- ČIŽP OI Olomouc, tel.:585 243 410

Některé druhy rostlin jsou chráněné – chráněny jsou všechny jejich nadzemní
i podzemní části a všechna jejich vývojová stádia. To znamená, že je zakázáno
je sbírat, trhat, vykopávat poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je zakázáno také ničit nebo poškozovat jejich stanoviště. Seznam těchto rostlin je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není potřeba z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky
porostů, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních
předpisů (např. zákon o vodách, o drahách atd.). Tento záměr ale musí být písemně oznámen nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (obecní či
městský úřad), který jej může pozastavit nebo zakázat.

Tyto dřeviny musí splňovat ještě další podmínky:
- obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí nesmí dosahovat 80 a více cm
- keře nesmí zaujímat plochu větší než 40 cm2
- nesmí jít o památné stromy, břehové porosty vodotečí nebo jiné významné
krajinné prvky

Zeleň, která se nachází vně lidských sídel i v jejich středu, je pro náš život velmi
důležitá, a to nejen z hlediska ekologického, ale také estetického.
Zeleň rostoucí ve městech a obcích a jinde mimo les je chráněna zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Obce a města mohou dále vydávat
obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně.
Pokud někdo chce pokácet zdravý strom nebo skupinu keřů, téměř vždy bude
potřebovat povolení, které vydává příslušný obecní či městský úřad. Bez povolení mohou kácet stromy pouze fyzické osoby, a to pouze stromy a keře rostoucí
na jejich pozemku.

ZELEŇ
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Nelíbí se vám, jak si někteří lidé opatřují chráněné rostliny do svých zahrad a na prodej?
Chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních i nadzemních
částech a chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat,
vykopávat, poškozovat ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je také zakázáno tyto
rostliny pěstovat, prodávat a nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
Volejte:
- Policii ČR (158) nebo obecní či městskou policii (156)
- ČIŽP OI Olomouc – oddělení ochrany přírody
tel.: 585 243 410
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody
tel.: 585 508 409
- Agenturu ochrany přírody a krajiny, Laffayetova 13
Olomouc, tel.: 585 224 157, 585 229 873
- příslušnou Správu CHKO

Pálí někdo na zahradě trávu a mokré listí?
Podle zákona o ochraně ovzduší je povoleno v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spalovat pouze dřevo,
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, která však nesmějí být kontaminována chemickými látkami (§ 3 odst. 5 zákona
č. 86/2002 Sb., o ovzduší).
Obtěžuje-li Vás kouř z pálení mokrého listí, obraťte se na příslušný obecní či
městský úřad.
Je-li potřeba zakročit rychle, volejte obecní či městskou policii (156).

Vypaluje někdo trávu, hoří stromy?
Vypalování trávy je podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zakázáno
(pod pokutou do 25.000 Kč pro fyzické osoby a do 500.000 Kč pro právnické
osoby a podnikající fyzické osoby).
Volejte:
- hasiče (150)
- obecní či městskou policii (156)

Je potřeba pokácet strom, který ohrožuje život nebo majetek?
Oznamte to příslušnému obecnímu či městskému úřadu.
Pokud je potřeba jednat okamžitě, volejte:
- hasiče (150) nebo obecní či městskou polici (156).
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Jste svědkem týrání zvířat?
Zvířata jsou chráněna zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
ve znění pozdějších předpisů. Co se rozumí týráním, určuje § 4 tohoto zákona.
Jde např. o:
- zacházení se zvířetem způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení
nebo poškození zdraví nebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
- usmrcení zvířete způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,
- chov zvířat v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně
způsobovala utrpení,
- překrmování nebo krmení zvířete násilným způsobem, nejde-li o zákrok
nezbytný k záchraně jeho života nebo zachování jeho zdraví,
- provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména
kupírování uší, ničení hlasivek nebo používání jiných prostředků k omezení
hlasitých projevů zvířat nebo amputování drápů, zubů, jedových nebo pachových žláz z jiných než zdravotních důvodů

Některé druhy živočichů jsou chráněny mezinárodními úmluvami, např. Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů
a přírodních stanovišťnebo Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Existuje také Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými
druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tzv. CITES. Bližší
podmínky obchodu a dalšího nakládání s chráněnými druhy živočichů u nás
upravuje zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy – tzv. zákon CITES.

Některé druhy zvířat, podobně jako rostliny, jsou zvláště chráněny zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Nesmí se
škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či
přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Seznam chráněných
živočichů obsahuje vyhláška č. 395/1992 Sb.

Ochrana zvířat je legislativně upravena v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Státní správu na úseku ochrany
zvířat proti týrání vykonávají např. veterinární správy (krajské a státní) a obecní (městské) úřady.

ZVÍŘATA

Máte obavy z roje či hnízda včel, vos nebo sršňů?
Volete hasiče (150)
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Prodává někdo chráněné druhy živočichů?
Obchodovat s chráněnými druhy živočichů lze pouze na základě povolení. Pokud prodejce takové povolení nemá, volejte:
- Policii ČR (158)
- Českou inspekci životního prostředí – odd. ochr. přírody
- příslušný obecní či městský úřad
- Agenturu ochrany přírody a krajiny

Co s malým ježkem před zimou?
Aby ježek přežil sám zimu, musí vážit alespoň 700 gramů. Ne všichni malí ježci
této váhy před zimou dosáhnou, a pak je potřeba pomoci člověka.
Pokud se o ježka nemůžete postarat sami, obraťte se na stanici pro záchranu
handicapovaných živočichů nebo zoologickou zahradu.

Pokud naleznete zraněného volně (divoce) žijícího živočicha, zavolejte do nejbližší stanice pro záchranu handicapovaných živočichů nebo zoologické zahrady.
Stanice pro záchranu handicapovaných živočichů:
- Záchranná stanice pro handicapované živočichy Němčice nad Hanou
Komenského nám. 38, 798 27 Němčice nad Hanou, tel.: 602 587 638
- Olomouc – Svatý Kopeček, ZOO Svatý Kopeček, 772 00, tel.: 585 385 348

Co dělat, když najdete poraněné nebo toulavé zvíře?
Pokud jde o toulavého psa nebo kočku, obraťte se na obecní či městskou policii,
která zvíře odchytí a umístí v útulku.
- Liga na ochranu zvířat, Areál letiště, Neředínská ul., 779 00 Olomouc
tel.: 585 418 484, e-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz
http://www.djax.cz/olomouckyutulek
- S.E.A.R., Vídeňská 2, 785 01 Šternberk
tel.: 585 228 373, e-mail: klerikova@seznam.cz

- opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo
zvíře vyhnat atd.
Jste-li svědky týrání zvířete a je-li nutný okamžitý zásah, volejte obecní či městskou polici (156) nebo Policii ČR (158)
Jinak případ oznamte na Krajskou veterinární správu nebo obecní či městský
úřad.
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Zjistili jste neobvyklé znečištění vody či jiné anomálie v řece?
Podle možností se pokuste zajistit důkazní materiál,
fotodokumentaci, video, svědectví důvěryhodné osoby.
Volejte:
– jde-li o povodí Moravy, Povodí Moravy
s.p., Vodohospodářský dispečink
tel.: 541 211 737 (Brno)
– jde-li o povodí Odry, Povodí Odry, s.p.
Vodohospodářský dispečink
tel.: 596 612 222 (Ostrava)

Stali jste se svědky havárie (úniku ropných látek, chemikálií apod. do
řeky, potoka, …)?
Podle možností se pokuste zajistit důkazní materiál – fotodokumentaci, video,
svědectví důvěryhodné osoby. Volejte:
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, tel.: 150
- Policii ČR, tel.: 158
– jde-li o povodí Moravy, Povodí Moravy, s. p., Vodohospodářský dispečink
tel.: 541 211 737 (Brno)
- jde-li opovodí Odry, Povodí Odry, s.p., Vodohospodářský dispečink
tel.: 596 612 222 (Ostrava)
Případně ohlaste tuto skutečnost na:
- ČIŽP, odd. ochrany vod, Tovární 41, Olomouc, tel.: 585 243 410, 731 405 262
- Městskou policii, tel.: 156
- odbor životního prostředí příslušného obecního či městského úřadu

Vodní hospodářství upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
a dále nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových a odpadních vod. Kritéria pro pitnou vodu stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Voda je pro život nezbytná tekutina, přitom zdrojů pitné vody na celém světě
rychle ubývá. Také otázka kvality našich povrchových vod, jak toků, tak nádrží, je nanejvýš aktuální. V souvislosti s nárůstem koncentrace fosforu vlivem
používání fosfátových pracích prostředků je třeba sledovat aktuální stav vody
využívané k rekreaci.

OCHRANA VOD
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Kdo vám podá informace o kvalitě vody v olomouckých veřejných zdrojích určených k veřejnému zásobování (veřejné studny)?
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
- její pobočky (viz na konci brožurky)

Chcete zjistit kvalitu vody?
Aktuální informace o kvalitě vody z vodovodu vám poskytne:
- příslušný provozovatel vodovodní sítě ve vaší obci či městě, který zároveň
provádí rozbory vody
Rozbory vody provádí:
- příslušný provozovatel vodovodní sítě ve vaší obci či městě
- Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, laboratoř vody, tel: 585 719 300

Uniká voda z prasklého potrubí?
Ohlaste tuto skutečnost provozovateli vodovodu. Kdo je provozovatelem vodovodu ve vaší obci, vám sdělí na obecním úřadě.

Co dělat, jestliže někdo vylévá do kanalizace škodlivé látky?
O vodovody a kanalizace pečuje jejich provozovatel, což může být soukromá
firma nebo i samotná obec. Pokud jste svědky toho, že někdo vylévá do kanalizace škodlivé látky, informujte se na vašem obecním úřadě o provozovateli
kanalizace, kterému tuto skutečnost ohlaste. Celou věc také ohlaste na tomto
úřadě.

Vidíte někoho při umývání či rozebírání automobilu?
Na veřejných prostranstvích je zakázáno umývat či opravovat zaolejované části
automobilu (motor, převodovka), dále pak jakékoli umývání jiným způsobem
než čistou vodou.
- Volejte Policii ČR, tel.: 158, městskou či obecní policii, tel.: 156
- V každém případě si zapište SPZ, barvu a typ vozidla, datum a hodinu!
- Ohlaste tuto skutečnost odboru životního prostředí příslušného obecního či
městského úřadu

Případně ohlaste tuto skutečnost na:
- odbor životního prostředí příslušného obecního či městského úřadu
- ČIŽP OI Olomouc, odd. ochrany vod, Tovární 41, 772 00 Olomouc
tel.: 585 243 410, 731 405 262
- obecní či městské policii, tel.: 156
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Kde získat informace o zdrojích znečištění?
Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci
tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).
Kontaktujte:
- Český hydrometeorologický ústav, Ing. Pavel Machálek, tel.: 244 032 429

Cítíte únik škodlivé látky (chlóru, čpavku, sirovodíku aj.)?
Volejte:
- okamžitě Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, tel.: 150
- městskou či obecní policii, tel.: 156
- Českou inspekci životního prostředí, Tovární 41, Olomouc, oddělení ochrany
ovzduší, tel.: 585 206 410
- odbor životního prostředí příslušného obecního či městského úřadu

Zdá se vám, že nějaký komín kouří nadměrně?
Pokud jde o rodinný dům, byt, stavbu pro individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou činnost (pravděpodobně tzv. malý stacionární zdroj), volejte:
- odbor životního prostředí příslušného obecního či městského úřadu či přímo
starostu obce
- městskou či obecní policii, tel.: 156
V ostatních případech (jde-li o střední, velký nebo zvláště velký zdroj) volejte
- Českou inspekci životního prostředí, Tovární 41, Olomouc, oddělení ochrany
ovzduší, tel.: 585 206 410

Pálí na svém pozemku někdo odpad (plasty apod.)?
- Volejte městskou či obecní policii, tel.: 156

Vypaluje někdo trávu?
Vypalování trávy je podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zakázáno
(pod pokutou do 25.000 Kč pro fyzické osoby a do 500.000 Kč pro právnické
osoby a podnikající fyzické osoby).
Volejte:
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, tel.: 150
- Městskou či obecní policii, tel.: 156

Ovzduší podléhá ochraně, která je zakotvena především v zákoně o ochraně
ovzduší (zák.č. 86/2002 Sb.).

OCHRANA OVZDUŠÍ
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Co je přízemní ozón? Je škodlivý?
Přízemní ozón vzniká v povrchové vrstvě nad zemí působením zplodin z výfuků automobilů. Přízemní ozón jako velmi reaktivní prvek působí na všechny
složky ekosystému - poškozuje kovové, betonové i kamenné části staveb, negativně působí na organismy včetně člověka. Ozón se měří několika metodami
založenými nejčastěji na fyzikálně-chemickém principu.

Jaký je aktuální stav znečištění ovzduší?
Čistotu ovzduší monitoruje v síti svých měřících stanic např. Český hydrometeorologický ústav, jehož nejbližší pobočka sídlí v Ostravě. Pokud vás tedy čistota
ovzduší v místě všeho bydliště nebo v jeho blízkosti zajímá, volejte na tel. 596
900 259. Informace o znečištění ovzduší lze nalézt i na internetu: http://www.
chmu.cz/poboc/OS/ostrava.html

e-mail: machalek@chmi.cz
Informace o velkých zdrojích znečišťování lze najít také na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu na adrese http://www.chmi.cz/
uoco/emise.html v sekci „Velké zdroje znečišťování“.
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Sklo bílé a barevné
Zálohované láhve je možno vracet u všech prodejců, kteří nápoje v tomto typu
obalu nabízí.
Podle nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vy-

Co z odpadu lze vytřídit a kam vytříděný odpad ukládat?
Způsoby třídění odpadu se obec od obce liší, jde o to, jakou službu si obec od
svozové firmy objedná. Není třeba vymývat obaly do sběru čistou vodou, stačí
voda po umývání nádobí. Obaly nemusí být dokonale čisté, nesmí v nich však
zůstat zbytek obsahu. Šetřete vodou, ale zároveň berte ohled na pracovníky dotřiďovacích linek, kteří vámi odevzdané papírové a plastové obaly dotřiďují na
jednotlivé druhy podle přání zpracovatelských firem.

Věci, které nepotřebujeme, mohou ještě posloužit někomu dalšímu (např. hračky v dětském domově, oblečení potřebným, knihy v antikvariátu atd.).
Kovový odpad lze odevzdat ve sběrnách surovin, sklo, plasty, papír, případně
v některých městech také nápojové krabice do barevných kontejnerů, čímž
bude umožněna jejich recyklace.
Problematiku odpadů řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území. Informujte se proto na svém obecním či městském úřadě,
jak je s odpadem nakládáno u vás. Na stejný úřad se obracejte s návrhy, považujete-li možnosti pro třídění odpadu ve vaší obci za nedostatečné.

Pro nakládání s odpady platí, že je lépe vzniku odpadů předcházet než řešit, co
s nimi. Toto lze mít na paměti už při nakupování:
1. Nejlépe ochráněné zboží není vždy to, co je zabaleno v mnoha obalech.
2. Používejte vlastní tašku, noste s sebou sáčky z předcházejících nákupů.
3. Preferujte velká balení. Doplňujte z velkého balení do dlouhodobě používaného obalu.
4. Preferujte vratné obaly, recyklované a recyklovatelné materiály a obaly. Vyhněte se obalům složeným z více druhů materiálů.
5. Snažte se vyhýbat obalům z hliníku. Jeho výroba je příliš energeticky náročná
6. Stop věcem na jedno použití (nádobí rychlého občerstvení apod).
7. Nekupujte balenou vodu.
8. Při výběru ovoce a zeleniny preferujte nebalené zboží.

ODPADY
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Papír
Sběr papíru je zaveden v 90 % obcí Olomouckého kraje.
Papírový odpad odkládejte do kontejnerů či zvonů modré barvy. V některých
obcích je sběr papíru organizován do pytlů dodaných domácnostem. Pytle je
nutno vystavit k odvozu v den oznámený obecním úřadem.
Pokud ve vaší obci kontejner na papír není, funguje sběr papíru pravděpodobně prostřednictvím základní školy (např. Horka nad Moravou) nebo soukromé
sběrny.
Do sběru papíru nepatří papír mastný či jinak znečištěný, papír pauzovací, voskovaný či potažený plastem.
Papír je také možno kompostovat.

Velké kusy skla
Odevzdat je můžete ve sběrných dvorech či při mobilním
svozu velkoobjemového odpadu organizovaného
obcí (na jeho organizaci a termín se informujte na
příslušném obecním či městském úřadě).

Menší kusy skla nebo nevratné skleněné obaly
Sběr skla je zaveden ve všech obcích Olomouckého kraje. Tento odpad lze odložit do zelených kontejnerů či zvonů. V několika obcích kraje je sběr skla organizován do speciálních pytlů dodaných domácnostem. V některých obcích je
sběr skla rozdělen na bílé a barevné.
Pronájem sběrných kontejnerů a svoz skla zajišťuje svozová firma – viz seznam.
Do sběru skla nepatří keramika, porcelán, zrcadla, autosklo, drátěné sklo.

brané druhy vratných zálohovaných obalů, je povinná minimální výše zálohy
3,- Kč stanovena pro následující standardizované typy vratných lahví:
Láhev na víno 1l (výška 28 cm, průměr 7,8 cm)
Láhev na minerální vodu 0,7 l (výška 28 cm, průměr 7,8 cm)
Láhev na limonádu a sodovou vodu 0,33 l (výška 21,5, průměr 6,3 cm)
Láhev na ovocný sirup (výška 21,5 cm, průměr 6,3 cm)
Pivní láhev 0,5 l (NRW) (výška 26 cm, průměr 6,7 cm)
Pivní láhev 0,5 l (ALE) (výška 23,3 cm, průměr 6,2 cm)
Vratné jsou i skleněné lahve dalších výrobců (např. ZON, MERITO)
Prodejny s prodejní plochou nad 200m2 musí, pokud prodávají nápoje, prodávat stejný typ nápoje i ve vratné lahvi, pokud je dostupný na trhu.
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Nebezpečné složky odpadu z domácností (drobný nebezpečný odpad)
Do skupiny nebezpečných odpadů patří baterie všeho druhu, oleje, barvy, ředidla, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, znečištěné hadry,
pesticidy, léky, lepidla, fotochemikálie aj. a jejich obaly.
Každá obec je povinna zajistit sběr nebezpečných odpadů buď formou sběrného dvora nebo mobilním sběrem, a to alespoň jednou ročně.

Kovy
Kovy lze odevzdat ve výkupnách sběrných surovin
či sběrových dvorech. Hliníkové fólie lze odevzdat
také v Ekoporadně Hnutí DUHA Olomouc,
Dolní náměstí 38, Olomouc, tel.: 585 228 584.

Biologicky rozložitelné odpady (bioodpady)
Jde o zelené odpady ze zahrádek a z kuchyně (zbytky zeleniny, čaj, káva apod.).
Při jejich rozkladu na skládkách vzniká metan – plyn podporující změny klimatu.
Pokud máte zahrádku, kompostujte. Návod jak kompostovat najdete v zahrádkářské literatuře nebo se obraťte na Ekoporadnu Hnutí DUHA Olomouc.
Mnohé obce organizují sezónní svoz bioodpadů na jaře a na podzim. Využijte
jej pro odvoz chorobou napadeného ovoce apod. V některých obcích můžete
bioodpad ze zahrad odevzdat na sběrovém dvoře.

Plasty
PET-láhve (nejlépe sešlápnuté), plastové sáčky a nákupní tašky, fólie a čisté kelímky od jogurtů a dalších potravin ukládejte do žlutých kontejnerů rozmístěných na ulici. V některých obcích do kontejnerů zatím nepatří polystyren,
aktuálně se informujte na vašem obecním či městském úřadě.
Větší kusy polystyrenu, linolea a výrobky z PVC (novodur), gumu a molitan
odevzdejte ve sběrných dvorech či při mobilním sběru velkoobjemového odpadu.
Nápojové krabice (od mléka, džusů)
Sběr nápojových krabic je zaveden v Olomouci a patnácti okolních obcích,
v Šumperku, v Lipníku nad Bečvou do červených popelnic a v Hranicích do
zvonů. Sběr spolu s plasty do kontejnerů na plasty je zaveden na Jesenicku,
Uničovsku a Šternbersku. Na Zábřežsku se nápojové krabice sbírají spolu
s papírem do modrých zvonů či kontejnerů.
Ukládejte prázdné (nejlépe vymyté) a složené.
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Co s objemným odpadem?
Objemný odpad je takový, který se nevejde do popelnice. Příkladem mohou
být lednice, sporáky, koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, obrazovky, televizory, monitory, různé přístroje, zařízení apod. Objemný odpad se
nesmí odkládat k nádobám určeným pro běžný komunální odpad. Pro odkládání využijte:
- Sběrné dvory
- Mobilní sběr - aktuální informace o termínech mobilního sběru poskytne
obecní úřad.
- Velkoobjemový kontejner si můžete objednat u svozové firmy. Tato služba je
zpoplatněna.

Elektroodpad
(televizory a monitory počítačů, počítače, tiskárny, kopírky, rádia, elektromotory, součástky elektrospotřebičů apod.) od vás odeberou ve sběrných dvorech.
Podle zákona o odpadech v případě, že si kupujete např. novou chladničku nebo
sporák, má prodávající povinnost od Vás bezplatně převzít starou chladničku či
sporák (elektroodpad).

Pneumatiky
Pneumatiky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech spadají do kategorie věcí,
které po dosloužení patří mezi odpady s povinností tzv. zpětného odběru.
Odevzdat je můžete ve:
- sběrovém dvoře.
- sběrovém místě určeném výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné
informace vám sdělí v prodejně tohoto zboží.

Staré autobaterie lze odevzdat ve sběrových dvorech.
Staré autobaterie zdarma odveze firma: LUKE elektric, č. p. 1072, 735 71 Dětmarovice, tel.: 596 550 005, www.luke.cz
Autoservisy zdarma likvidují jen baterie a oleje, u kterých prováděly výměnu.

Staré léky
Kromě sběrových dvorů odeberou prošlé léky i ve všech lékárnách.
Do lékárny můžete přinést i samotné znečistěné obaly.

U některých nebezpečných odpadů také platí povinnost zpětného odběru
u prodejce, např. baterie, zářivky, výbojky, ledničky.
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Kam se starším šatstvem, obuví, hračkami, knihami, nádobím a jinými
věcmi pro domácnost?
Staré knihy, které již nechcete skladovat v knihovně, neodevzdávejte do sběru, ale předejte je nejbližšímu antikvariátu (většinou v každém větším městě),

Co dělat s autovrakem?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám,
které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků.
Seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje Krajský úřad Olomouckého kraje, který tyto informace zveřejňuje také na internetu. Nejbližší autovrakoviště naleznete na internetové adrese
www.kr-olomoucky.cz v sekci životní prostředí a zemědělství, podsekci odpadové hospodářství.

B) Firmy se sídlem mimo Olomoucký kraj:
BIOPAS, s.r.o. - Kroměříž
RESPONO, a.s. - Vyškov
Technické služby Bystřice pod Hostýnem, s.r.o.
Technické služby města Valašského Meziříčí

A) Firmy se sídlem v Olomouckém kraji:
Technické služby Jeseník, a.s. - Jesenicko
SITA Moravia, a.s. - Šumpersko
JK MORAVA, s.r.o. – Šumpersko
EKO servis Zábřeh, s.r.o. – Zábřežsko
EKO - UNIMED, s.r.o. – Uničovsko
VYLA, s.r.o. - Mohelnicko
.A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. - Litovelsko
REMIT, s.r.o. – Šternbersko
Technické služby města Olomouce, a.s. – Olomoucko
Petr Bureš - nakládání s odpady – Konicko/Kostelecko
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. – Prostějov
Technické služby města Přerova – Přerovsko
Technické služby Lipník nad Bečvou – Lipník nad Bečvou
EKOLTES Hranice, a.s. – Hranicko

Seznam firem, které se zabývají tříděním domovního odpadu v Olomouckém kraji (svážejí obsah barevných kontejnerů – papír, plasty, sklo, příp. nápojové kartony)

Šumperk
- Česká katolická charita (provozuje charitní šatník)
Žerotínova 12, Šumperk, tel: 583 216 747
e-mail: sumperk@caritas.cz
- Český červený kříž Šumperk
Jesenická 475/2. tel.: 583 280 835, 583 280 836, 583 280 837

Přerov
- Oblastní charita Přerov
9. května 82, Přerov, tel.: 641 209 298
e-mail: prerov@caritas.cz
www.prerov.caritas.cz
- Český červený kříž – oblastní spolek Přerov
U Bečvy 1, Přerov, tel.: 581 204 828
e-mail: cck.prerov@post.cz
www.cck-cr.cz
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Prostějov
- Charita Prostějov – sběr pobíhá cca 1x do roka v pronajatém prostoru Českých drah. Informujte se na tel.: 582 344 524

Olomouc
- Středisko SOS
Rooseveltova 9, Olomouc, tel.: 585 436 948
Čapkovského 17, Olomouc, tel: 585 438 161
- Charita Olomouc
Wurmova 11, Olomouc, tel.: 585 221 127
e-mail: khamoro.olomouc@charita.cz
www.olomouc.charita.cz

Jeseník
- BOETHEIA SKP Azylový dům pro matky s dětmi
Seifertova 689, Jeseník, tel.: 584 411 684
- Farní katolický úřad Jeseník, tel.: 584 413 606

Nepotřebné šatstvo, které však může ještě někdo další upotřebit, můžete odevzdat na specializovaných místech. Vybíráme pro Vás místa v bývalých okresních městech:

mohou se z nich tak těšit další lidé. Staré hračky lze darovat např. dětskému
domovu, nádobí azylovým domům atd.
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Šumperk
SITA Moravia a.s., Holzova 14/730, Brno
provozovna Šumperk, Anglická ul.

Grygov
Obec Grygov, Grygov 19, Grygov (zatím nemá kat. č. 20 01 23)

Vidnava
Obec Vidnava, Mírové náměstí 80, Vidnava

Vápenná
Obec Vápenná, Vápenná (sběrný dvůr)

Zlaté Hory
Služby města Zlatých Hor, Plynárenská 399, Zlaté Hory

Jeseník
Technické služby Jeseník, a.s., Otokara Březiny 168, Jeseník

Uničov
EKO – UNIMED s.r.o., Šumperská ul., Uničov (areál TS Uničov)

Olomouc (3 sběrné dvory)
Technické služby města Olomouce, a.s.,
Zamenhofova 783/34, Olomouc
- Neředín (za hřbitovem)
- Hodolany (ul. Chelčického)
- Chválkovice (ul. U Panelárny)

Prostějov (2 sběrné dvory)
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Jihoslovanská 28, Prostějov
- za Určickou ulicí
- Anenská 11 (sběrný dvůr U sv. Anny)

Hranice
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, Hranice

Přerov
Technické služby města Přerova, Na Hrázi 17, Přerov

Kojetín
TECHNIS Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín

Lipník nad Bečvou
Technické služby města Lipníku n. B.
Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou

Adresář sběrových dvorů v Olomouckém kraji:
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Ekologičtí zemědělci neznečišťují prostředí, protože se programově zříkají ekologicky a zdravotně rizikových prostředků intenzivního, chemizovaného zemědělství s cílem produkce kvalitních potravin a krmiv, udržení dlouhodobé
úrodnosti půdy, šetrného hospodaření v krajině, vytváření pracovních příležitostí a udržení osídlení venkova. Domácí zvířata chovají důstojným způsobem
a respektují jejich přirozené potřeby.
Díky těmto zásadám se ekologičtí zemědělci dobrovolně stávají těmi, kteří nepoškozují zdroje podzemní a povrchové vody, udržují krajinu a snaží se, aby
v krajině bylo dostatek úkrytů pro různé volně žijící organismy, chrání a oceňují důležitost starých krajových odrůd kulturních rostlin a plemen domácích
zvířat a především nabízejí zdravé potraviny pro nás a naše děti, protože nepoužívají syntetické pesticidy, umělá hnojiva ani geneticky modifikované organismy, biopotraviny také obsahují mnohem méně dusitanů a dusičnanů.

Tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od pole
přes úpravu a zpracování až ke konečnému spotřebiteli.
Správně označená biopotravina nese i číslo kontrolní organizace: CZ-KEZ nebo
číslo a zkratku některé jiné evropské kontrolní organizace. V Evropské unii je
možno používat celoevropskou značku pro biopotraviny, která se ovšem používá zatím pouze výjimečně.

Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického
zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno osvědčení
o původu biopotraviny.
Pravé a certifikované biopotraviny jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem „Produkt ekologického zemědělství.”

BIOPOTRAVINY A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Komňátka 60, Bohdíkov
Olomouc, Kališnická 25
Sokolská 208, 783 86 Dlouhá Loučka

Diviš František
Dvořák Jiří
Fabrik Ondřej

Heroltice 8, 789 91 Štíty
Vlčice u Jeseníku 163, 790 67 Vlčice u Jeseníku
Tvorovice 46, 798 23 Klenovice na Hané

Lačňák Vladimír, Ing.
Látal Jan, Ing.
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Petrov nad Desnou, Rapotín
Kýr Pavel - Farma Kýr

Bušín 155, Olšany

Körnerová Eva - Ekofarma na
Rychtě

Kulich Karel

Štědrákova Lhota 19, 789 63
Ruda n. Moravou

Kotraš Jaromír

U rybníka 29, 753 56 Opatovice u Hranic

Za Potokem 410, Zlaté Hory

Klohnová Dita

Paseka 27, Paseka u Šternberka

Sobotín 58, Sobotín

Jurčík Zdeněk

Kulhánek Vlastimil

Hanušovická 122, 788 32 Staré Město pod
Sněžníkem

Jonák Antonín

Kučera Bohumil

Habartická 163, 788 33 Hanušovice

Jandrt Vlastimil

Chromek Jan

Budovatelů 400, Staré Město p. Sněžníkem

Pusté Žibřidovice 107, 788 23 Jindřichov
u Šumperka

Fiurášek Bohumil - SHR

Hradčany 63, Radslavice

Úzká 363, 793 76 Zlaté Hory

FIT fruit, s.r.o. - Staré Město

Horák Vítězslav

Klopina 33, Úsov

Fiala Ota - ekofarma Pusté
Žibřidovice

Halenková Eva - Staré Město

Řepčín č. 246, Olomouc
Velké Losiny 268, 788 15 Velké Losiny

Farma Pohoda, s.r.o.l

Ostružná 111, Branná

Horní Lipová 92, Lipová Lázně 3

Dian Petr

Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice

Rejchartice 23, 787 01 Šumperk

Daněk Radomír

FARMA MORAVA, spol. s r.o.

Hradecká 224, 789 69 Postřelmov

Čech Přemysl, Ing.

Farma Dolina, s.r.o.

Buková 65, Bernartice
Vlčice 201, Vlčice

Burda Miroslav

Ambrož Radek
Bečičková Tamara

Hnojice 181783 11 Hnojice
Bobrovník 5, Lipová Lázně

Agrosystém Pohořany s.r.o.

Větrná 192, 790 81 Česká Ves
Supíkovice 78790 51 Supíkovice

AGROPRODUKT SUPÍKOVICE,
spol. s r.o.

Náměstí osvobozní 359, Staré Město

AGRISEN s.r.o.
AGRO Česká Ves

Adresa

Název společnosti

582 384 396

584 434 023

583 440 596

583 217 458

581 621 350

583 296 106

583 246 026

583 231 374

603 598 827

554 425 153

602 851 185

583 240 166

583 230 081

585 037 066

585 436 544

583 246 224

583 437 578

584 412 890

585 438 109

584 432 191

584 428 209
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chov koz, pěstování česneku

pěstování obilovin, pěstování brambor

chov masného skotu

chov masného skotu a ovcí, koně

pěstování ovoce (jablka a jeřáb černý)

chov skotu, prasnic a koní, pěstování
obilovin a brambor

chov masného skotu a ovcí

seno

chov skotu

chov skotu, pěstování obilovin
a brambor

koně

chov masného skotu

chov masného skotu

seno

chov masného skotu, chov koní

masný skot, mléčný skot, koně

chov skotu

chov masného skotu, pěstování
pšenice

zelenina

chov masného skotu

chov jehňat

skot a koně

chov ovcí

chov skotu a ovcí

chov ovcí

chov ovcí a masného skotu

travní porosty

chov skotu

chov koz a ovcí

Činnost

Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice u
Javorníka
Rejholtice 159, Loučná nad Desnou

Střední odborné učiliště
zemědělské
Strnadová Hana - Soukromá farma

Žárová 25-E, Velké Losiny

Loučná 159, Loučná nad Desnou

Strnad Petr

Paseka - Karlov 1, Dlouhá Loučka

Petrov nad Desnou 284, 788 14 Rapotín

Stančíková Jana - soukromá farma

Šťastný Pavel

Sokolská 185, Dlouhá Loučka

Smékal Zdeněk

Šťastný Karel

Branná 105, 788 25 Branná

Skřivánková Vlasta

Žárová 8, Velké Losiny

Žerůvky 1, Bystročice

Sekanina František, Ing.

Šolc Josef

Stará Červená Voda 11 790 53, Stará Červená
Voda

Rybár Karel - Ekofarma Nová
Červená Voda

Maršíkov 28, 788 15 Velké Losiny

Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice

ROZHLED Morava, s.r.o.
- Ekofarma Chrastice

Dětřichovice 36, Světlá Hora

Jánského 63, Česká Ves

Pospíšil Pavel

Sevčíková Ludmila
- ekorafma Dětřichovice

Rozstání 308, 798 62 Rozstání

Ščuglík Ondřej

Petrov nad Desnou 65, 788 15 Sobotín

Pojezná Hana, Ing.

Cotkytle 99, Zábřeh

Pecháčková Zdenka

Plášek Petr

Žárová 14, 788 15 Velké Losiny

Pastva Josef

Svojanov 3, Bouzov

Sportovní 333, Staré Město

Panský Zdeněk, Ing. - Květná

Pusté Žibřidovice 66, Jindřichov

Jindřichov na Moravě 122, 788 23 Jindřichov

Pagáč Jiří - Farma Pagáč

Pich Jiří

Černá Voda 245, 790 54 Černá Voda

Nátrová Monika, Bc.

Permalot, o.s.

Vysoké Žibřidovice 41, 788 33 Hanušovice

Vernířovice 175, 788 15 Velké Losiny

Merta Václav

Mrázek Pavel
- Horská zemědělská farma

Kobeřice 17

Melka Jan

Nová Seninka 79, 788 32 Staré Město p. Sn.

Komňátka 14, Bohdíkov

Mazák Alois, Ing. - Farma
Komňátka

Jindřichov 103, Hranice 1

J. Žižky 125, Bludov

Matějíček Jan - Farma Brníčko

Morbitzer Josef

Hynčice nad Moravou 49, 788 33 Hanušovice

MARWIN, v.o.s.

Mika Miloslav - Vlké Vrbno

Jindřichov 12, Jindřichov
Za Skalkou 374,788 33 Hanušovice

Žerotín, Bojanovice

Ludík Josef, Ing.

Malina Radek

Rejchartice 13, Rejchartice - Šumperk

Loutocká Anna

Malina Jeroným

Oskava - Třemešek 50, Oskava

Lesní statek Třemešek, v.o.s.

603 213 984

584 442 091

583 235 255

583 242 427

583 230 125

584 443 053

582 395 405

583 237 304

585 152 010

583 440 402

604 936 583

583 239 593

605 877 688

584 444 061

583 291 148

583 294 100

583 237 050

583 246 078

583 216 248

583 231 198

604 899 543

585 428 801

seno

seno

chov skotu a ovcí

chov skotu

chov masného skotu

chov skotu

skot, ovce, kozy, brambory, mléko

chov masného skotu a koní

chov skotu

byliny

chov skotu

chov skotu

jablka, oves, len

chov skotu bez tržní produkce mléka

koně

chov skotu a koní

chov ovcí

chov masného skotu

seno

chov masného skotu a koní

chov masného skotu

chov skotu, ovcí, koní

chov skotu

obiloviny, brambory, zelenina
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Klopina 33, Úsov
Klopina 33, Úsov
Rudoltice, Sobotín

Hlavní 48, Opatovice u Hranic
Toveř 431, Dolany u Olomouce
Rapotín 548, Rapotín
Komňátka 5, 789 63 Ruda nad Moravou
Libavá

Bratrská 359, Lipník nad Bečvou

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Dr. Březiny 415, 789 61 Bludov
Pusté Žibřidovice 9, 788 23 Jindřichov u
Šumperka
Velké Kunětice 146
Haňovice 18, 783 21 Chudobín
Liboš 98, Štěpánov

Tomášková Jaroslava
- farma Lužná D+D
ÚSOVSKO EKO, s.r.o.
- EKO - chov skotu
ÚSOVSKO EKO, s.r.o. - Sady Libina
-EKO
Ústav pro strukturální politiku
v zemědělství, a.s.
- Ekofarma Sobotín
Vacek Dalibor, Ing.
Vašek Jan, Ing.
Verebely Václav - Malínský dvůr
Vinkler Pavel
Voj. lesy a statky, s.p. - divize
Lipník n/B se sídlem v Lipníku n/B
- Zeměd. správa Heroltovice
Voj. a statky, s.p. - divize Lipníkn/B
se sídlem v Lipníku n/B - Zeměd.
správa Slavkov
VŠEOBECNÁ ROZVOJOVÁ SPOLEČNOST s r.o. - ekofarma Nové Losiny
Zatloukal František
Zavadilová Marie
ZD Františkov Velké Kunětice
ZD Doubrava se sídlem v
Haňovicích
ZD Štěpánov, a.s. - SALAŠ
POMORAVÍ
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Raškov 157, 789 64 Bohdíkov
Kopřiná - Lužná 22, Hanušovice

Štěrba Antonín, Ing.

585 347 401

583 231 283

583 238 732

583 214 494

583 246 275

581 621 135

581 202 357

581 202 357

583 246 092

seno

chov skotu

chov skotu

pěstování brambor, obilovin (pohanka)
a léčivých bylin

chov masného skotu

chov skotu

chov skotu

chov masného skotu, pěstování
obilovin

chov skotu, mléko, pěstování hrušek,
jablek

chov skotu, mléko, pěstování jablek,
hrušek, třešní, švestek

chov skotu, pěstování ječmene

chov skotu

Ekofarma Na Rychtě
Eva Körnerová, Hartíkov 155, Štíty, tel.: 583 296 106

Ekologická farma Morava
Jiří Mazák, Komňátka 81, Bohdíkov, tel.: 583 246 078, www.farmamorava.cz

Farma Lačňák
Vladimír Lačňák, Vlčice u Jeseníku 163, Vlčice u Jeseníku, tel.: 584 434 023

RANCH M
Václav Merta, Vernířovice 175, Velké Losiny, tel.: 583 237 050

Zemědělská farma pro chov skotu
Pavel Mrázek, Vysoké Žibřidovice 41, Hanušovice, tel.: 583 291 148
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V Olomouckém kraji máte možnost strávit příjemnou dovolenou na těchto
ekofarmách:

Agroturistika může také pomoci řešit nezaměstnanost v regionu a snižovat tak
závislost na městě, což přispívá k udržitelnému rozvoji venkova. Agroturistika
bývá pro provozovatele výrazným zdrojem příjmů v celoročním rozpočtu.
Ekoagroturistika je agroturistika provozovaná na farmě, jež vlastní certifikát
ekologického zemědělství. Návštěvník se tak může seznámit s postupy pěstování rostlin bez syntetických hnojiv a s přirozeným přístupem v chovu zvířat.
Produkty ekologického zemědělství podléhají přísné kontrole a smějí používat
ochrannou známku BIO.

Agroturistika je ideální formou rodinné dovolené, umožňuje strávit volný čas
ve zdravém prostředí českého venkova a zároveň získat zajímavé zkušenosti
a vědomosti, které jinde nezíská. Jedná se o rekreační pobyt přímo na farmě.
Návštěvník se dostane do bezprostředního kontaktu s děním a životem na statku, má možnost zakoupit si přímo na farmě domácí produkty, jako je mléko,
tvaroh, sýry, vejce nebo čerstvá zelenina a ovoce. Host se může volně pohybovat po celé farmě a má možnost tak poznat vše od hospodářských a domácích
zvířat až po práce s hospodářstvím neoddělitelně související.

Agroturistika je forma venkovské turistiky, kterou provozuje farmář a slouží mu
jako vedlejší finanční zdroj k udržení nebo rozšíření jeho pracovní činnosti.

EKOAGROTURISTIKA

22

PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, tel./ fax: 583 214 586; 583 216 609
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz
propaguje a prosazuje ekozemědělství, propojuje ekozemědělce, prodejny biopotravin a spotřebitele, propaguje biopotraviny

OHZ - ochránci hospodářských zvířat
Českobratrská 26, 779 00 Olomouc, tel.: není, nemají kancelář, ani neuvádějí
mobil, e-mail: ohz@ohz.cz, www.ohz.cz
boj za práva zvířat, kampaně proti týrání hlavně hosp. zvířat a chovu pro kožešiny, propagace vegetariánství a veganství

MOS – Společnost pro ochranu ptactva
Čapky Drahlovského 3, 750 02 Přerov, tel.: 581 203 150
e-mail: mosprerov@atlas.cz, www.mos.d2.cz
aktivní ochrana ptactva, popularizace ochrany ptáků a rozšiřování poznatků
o jejich životě, vytváření příznivých podmínek pro život a hnízdění ptactva

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc, tel.: 585 228 584
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz/olomouc
Ekoporadna – ekologické a eko-právní poradenství, osvětové a petiční akce, vydávání Ekologických listů a Olomouckého BIOzpravodaje, propagace biopotravin a ekozemědělství, účast veřejnosti při rozhodování, péče o les, Vlčí hlídky

Centrum pro komunitní práci
Horní náměstí 12, 750 02 Přerov, tel.: 581 210 502
e-mail: stredni.morava@cpkp.cz, www.cpkp.cz
rozvoj dobrovolnické práce, spolupráce mezi neziskovými organizacemi,sociální odpovědnost firem, knihovna

Bioinstitut o.p.s. Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny
Křížkovského 8, 772 00 Olomouc, tel.: 585 631 179
e-mail: bioinstitut@bioinstitut.cz, www.bioinstitut.cz
udržitelný rozvoj krajiny a zemědělství, ekologizace zemědělství obecně, spoluúčast na Bioakademii

Ochranou životního prostředí se zabývají také neziskové organizace. Jejich
činnost je velmi různorodá – od praktické ochrany přírody (např. vysazování
stromků, péče o chráněná území), přes poskytování poradenství veřejnosti až
po ekologickou výchovu na školách.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Český svaz ochránců přírody

Zelený kruh Olomouc
V Kotlině 4, 779 00 Olomouc, tel.: 585 436 926
e-mail: zeleny.kruh.ol@mybox.cz
vydávání měsíčníku Zelení a doba
pořádání Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci
publikační činnost
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Přátelé Jeseníků – SOJKA – Společnost pro obnovu jesenické krajiny
Tichá 74, 790 01 Česká Ves, tel.: 584 428 221, 731 208 592
e-mail: pjsojka@centrum.cz
ochrana přírody a krajiny spolu s prosazováním principů trvale udržitelného
rozvoje především v oblasti CHKO Jeseníky formou účasti ve správních řízeních, připomínkování územně-plánovacích dokumentací, zpracovávání vlastních koncepcí, organizování besed pro veřejnost atd.

Sdružení Lacerta
Písečná 229, 790 82
tel.: 584 423 440 (domů) mobil: 724 045 917
mapování zatopených lomů Jesenicka

Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Lazecká 6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 228 438
e-mail: sagittaria@volny.cz, http://sagittaria.ecn.cz
občanské sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny v rámci regionu
střední Moravy

Pravoslavná akademie Vilémov
Vilémov u Litovle 159, 783 23, Roman Juriga, tel.: 585 449 005
e-mail: orthodoxac@stbk.mcs.cz, www.pravoslav.or.cz/orthodoxac/
nabízí bohatý duchovní program
možnost pořádání seminářů, včetně ubytování s kapacitou 50 lůžek

PermaLot
Svojanov 3; 783 25 Bouzov, tel.: 585 152 010, 737 578 314
e-mail: radka@permalot.org, www.permalot.org
ekofarma, ekoturistika
pořádání kulturních a osvětových akcí o ekologii a permakultuře, trvale udržitelné zemědělství a propagace
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ZO ČSOP Hloučela
Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov

ZO ČSOP Haná
Komenského nám. 38, 798 27 Němčice nad Hanou
tel.: 602 587 638, e-mail: d.knourek@seznam.cz
projekt: „Výchova lesních porostů říčky Hloučely“
kácení nežádoucích druhů stromů, údržba a sázení nových, vydání brožurky:
„Výskyt ptáků říčky Hloučela“, činnost v regionu

ZO ČSOP CASTOR
Olomouc 9, Přichystalova 11, 779 00
tel.: 585 506 321, e-mail: karel.grepl@atlas.cz
výstavba stanice pro záchranu živočichů, ekologická výchova (mladí orchránci
přírody)

ZO ČSOP ASTACUS
Družební 12, 779 00 Olomouc 9
tel.: 585 435 329, 602 513 840, e-mail: mholzer@volny.cz
ochrana a odchov raků

ZO ČSOP Leština u Zábřeha
Okružní 228, 789 71 Leština
tel.: 583 411 039, e-mail: frank.jan@centrum.cz
vyvěšování budek a ornitologický monitoring, kroužkování ptáků

ZO ČSOP Štěpánov u Olomouce
Št. Krejčího 7, 783 13 Štěpánov

ČSOP - RS Iris
Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov 1
tel.: 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz, www.iris.cz
správa biokoridoru Hloučela, ekologická výchova
management chráněných území

ZO ČSOP Lipník nad Bečvou
Zahradní 1260, 751 31 Lipník nad Bečvou
e-mail: tompres@cmail.cz

ZO ČSOP UPOLÍN
Skřivánčí 23, 779 00 Olomouc 9
tel.: 737 418 816, e-mail: csopupolin@volny.cz
www.volny.cz/csopupolin
ekologická výchova mladých ochránců přírody, tábory, víkendové akce
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ZO ČSOP Šternberk
Smetanova 26, 785 01 Šternberk 1
tel.: 585 014 017
udržování čistoty vod (údržba studánek), programy při Dni Země: „Ukliďme
svět“, ekologická výchova mladých ochránců (tábory, víkendové akce)

ZO ČSOP Pomoraví
Albrechtova 35, 783 35 Horka nad Moravou
tel.: 602 571 782, e-mail: machar@seznam.cz
práce s dětmi, tvorba plánů péče o přírodní rezervace a jejich management,
ochrana dravců a sov, monitoring ptačích území

ZO ČSOP Oriolus
Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov 1
tel.: 582 338 278
oddíl mladých ochránců přírody „REJSCI“, ekovýchova, víkendové akce, tábory

ZO ČSOP Olomouc
třída Míru 73, 779 00 Olomouc
tel.: 585 420 325, e-mail: zo7101@volny.cz
ošetřování starých stromů

ZO ČSOP Kladky
Kladky č.p. 52, 798 54
tel.: 582 383 363

ZO ČSOP Hořepník
Otinoves 208, 798 61 Drahany

tel.: 737 084 076, e-mail: hloucelapv@seznam.cz
www.iris.cz
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Hnutí Brontosaurus Žirafa
Hrubínova 2, Samotíšky, 772 00 Olomouc 2
tel.: 777 793 711
e-mail: roman.haken@cpkp.cz
volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku, Prázdniny
s Brontosaurem (brigády atd.) a prázdninové a víkendové pobyty na horách

Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
Resslova 2, 796 01 Prostějov
tel.: 583 334 868
e-mail: modry.kamen@brontosaurus.cz
http://modrykamen.brontosaurus.cz
dobrovolnické práce na obnově a údržbě kulturních a historických památek,
dobrovolnické práce pro přírodu, víkendové a jednodenní akce, tábory

Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Husova 156/2a, 790 01 Jeseník
tel.: 584 401 722
e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz
http://brontosaurus.jeseniky.org
Akce Příroda – víkendovky a tábory zaměřené na praktickou ochranu přírody,
obnova drobných památek v krajině

Hnutí Brontosaurus Campanula Barbata Jeseníky
Dlouhá 38, 779 00 Olomouc
(poštovní adresa Horní Loučky 36, Dolní Loučky 594 55)
e-mail: cbj.rada@seznam.cz
http://campanula.brontosaurus.cz/
pořádání víkendových akcí a táborů, kosení luk, pomoc v biozahradnictví

Hnutí Brontosaurus Baobab Jeseník
Husova 156/2a, 790 01 Jeseník
tel.: 584 401 722
e-mail: baobab.jesenik@centrum.cz
www.sweb.cz/brontosaurus.jeseniky/
sázení stromků, kosení luk, oprava zaniklých pramenů nad Lázněmi Jeseník

Hnutí Brontosaurus

Vila Doris Šumperk
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk
tel.: 583 214 212
e-mail: vila@doris.cz
www.doris.cz
středisko ekologické výchovy,
které připravuje výukové ekologické programy pro mateřské
a základní školy

Dům dětí a mládeže Olomouc
tř. 17. listopadu 47, 772 00 Olomouc
tel.: 585 223 233
e-mail: ddm@ddmolomouc.cz
www.ddmolomouc.cz
ekologická výchova, práce s dětmi
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Sluňákov – sdružení pro ekologickou výchovu
Budova MŠ, Lidická 10, 783 35 Horka nad Moravou
tel.: 585 378 345
tel.: 585 513 222(5)
e-mail: slunakov@mmol.cz
www.olomoucko.cz/slunakov
ekologická výchova – práce s dětmi, výukové programy na základních školách,
vzdělávací akce pro učitele ZŠ, ekologické večery pro veřejnost, Ekologické dny
Olomouc

ČSOP - RS Iris
Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov 1
tel.: 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz
www.iris.cz
ekologická výchova, provoz ekocentra Kovárna

CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
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Pokud se chceme angažovat v ochraně životního prostředí, potřebujeme mít o
věci dostatečné množství informací. Chceme-li se zapojit např. do projednávání změn územního plánu obce nebo do rozhodování o stavbě supermarketu,
musíme vědět, v jaké fázi se příprava záměru nachází, které orgány o něm budou rozhodovat, co můžeme v této fázi dělat.
Právo být informován garantuje i Listina základních práv a svobod ve svém
článku 17 odst. 5 a speciálně pro informace o životním prostředí v článku 35
odst. 2. Konkrétní postup upravují dva zákony, a to zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na in-

Právo na informace

Co však v situaci, kdy někdo jiný svým jednáním negativně ovlivňuje životní
prostředí a my chceme životní prostředí proti tomuto jednání chránit? Podle
českého právního řádu existuje několik možností jak se takovým negativním
zásahům bránit. Mohou to být prostředky soukromého práva, které upravuje
především občanský zákoník (jde o tzv. sousedské spory – soused obtěžovaný
prachem, hlukem, popílkem atd. má možnost bránit se u soudu žalobou, v níž
bude požadovat, aby se obtěžující soused zdržel rušivého jednání). Mohou to
však být také prostředky práva veřejného, např. práva stavebního, kdy sousedé
mají právo účastnit se územních a stavebních řízení, pokud mohou výsledky
ovlivnit jejich vlastnická či jiná obdobná práva. Některých procesů se ale může
účastnit buď přímo široká veřejnost (např. územní plánování či posuzování vlivů na životní prostředí), nebo určitá skupina lidí sdružená v občanském sdružení (řízení ve věcech ochrany přírody, územní a stavební řízení atd.).
Vedle již zmíněných procesů lze v ochraně životního prostředí využívat také
práva na informace, petičního práva, práva shromažďovacího atd.

Je mnoho způsobů, jak ochraňovat své životní prostředí. Např. tříděním nebo
lépe minimalizací odpadů, preferováním potravin pocházejících z ekologického zemědělství, používáním hromadné dopravy, neplýtváním vodou a energií, péčí o zeleň atd. To jsou většinou přístupy, které můžeme uplatňovat doma
v soukromí a může je uplatňovat každý z nás.

Právo na příznivé životní prostředí je jedním z práv zaručených Listinou základních práv a svobod (čl. 35 odst. 1: „Každý má právo na příznivé životní
prostředí.“). Aby však naše životní prostředí bylo co nejpříjemnější, nelze se
spoléhat jen na to, co udělá okolí, ale musíme se o něj starat také sami.

ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Co když úřad informaci poskytnout odmítne nebo na žádost o informace nereaguje?
Pokud úřad vydal rozhodnutí, jímž zpřístupnění informace odmítl, má žadatel
právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, a to do 15 dnů od doručení
odmítavého rozhodnutí.
Pokud úřad na žádost o informace ve lhůtě do 30 dnů od jejího podání vůbec
nezareagoval, má se za to, že vydal rozhodnutí, jímž informace zpřístupnit odmítl (tzv. fiktivní rozhodnutí). Pak má žadatel možnost podat odvolání do 3
měsíců od doby, kdy uběhla tato třicetidenní lhůta.

Informace je možno požadovat nejrůznějšími způsoby: telefonicky, ústně přímo na úřadě, telegraficky, faxem, písemně apod. Jakou formu zvolíte, záleží
také na charakteru požadované informace – některé lze sdělit na počkání, jiné
vyžadují delší vyhledávání. Pokud jde o složitější informaci či se obáváte, že
Vám ji povinný subjekt nebude chtít sdělit, doporučujeme podávat žádost písemně. Pak máte totiž možnost v případě nezpřístupnění informace podat proti tomuto postupu odvolání.

Kdo a jakým způsobem může o informace o životním prostředí žádat?
O informace o životním prostředí může žádat každý, tedy jak jednotlivec, tak
právnická osoba nebo skupina osob. Žádost nemusí být odůvodněná a žadatel
není ani povinen prokazovat nějaký zájem na získání informace.
Soupis subjektů, které jsou povinny informace podávat, je uveden v § 2 písm. b).

Co je informace o životním prostředí?
To upravuje § 2 písm. a) tohoto zákona. Výčet zde uvedený je příkladný a lze
se tedy dotazovat i nad rámec tohoto výčtu, pokud se požadovaná informace
dotýká životního prostředí. Životní prostředí definuje § 2 zák. č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí: „Vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou
zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“

formace o životním prostředí. Oba zákony se v mnohém shodují, avšak v mnoha
ustanoveních se také liší. Pokud chce někdo získat informace o životním prostředí, řídí se výhradně zákonem č. 123/1998 Sb. a podle tohoto zákona bude také
jeho žádost vyřizována. Vzhledem k tomu, že v této brožurce se věnujeme ochraně životního prostředí, budeme dále rozebírat pouze zákon č. 123/1998 Sb.
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Jak sepsat a podat petici?
Petici může sepsat jednotlivec i skupina občanů, kteří vytvoří tzv. petiční výbor. Petice musí být písemná a musí v ní být srozumitelně formulováno, čeho
se týká a co požaduje, dále v ní musí být uvedeno, komu je adresována, jméno
a bydliště toho, kdo ji podává, v případě petičního výboru to jsou jména a bydliště všech jeho členů s určením toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci
petice zastupovat.
K petici je připojen podpisový arch, v němž mohou ostatní občané požadavek
petice podpořit. V petičním archu se uvádí jméno a příjmení, bydliště a podpis
toho, kdo se k petici připojuje. Pokud podpisové archy neobsahují celý text
petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být popisy podpořena. Na petičním archu musí být uvedeno také jméno, příjmení a bydliště
toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn
členy petičního výboru zastupovat.

Petice je prostředkem, jak prosadit určitý požadavek a zároveň ukázat, kolik lidí
požaduje totéž. Jde o prostředek spíše psychologický či politický. Petiční právo
je jako jedno ze základních lidských práv zaručeno Listinou základních práv
a svobod, a to v jejím článku 18: „Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet
na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Peticemi se nesmí vyzývat
k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.“ Konkrétní postup při podávání a vyřizování peticí upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu
petičním.

Právo petiční

Více informací včetně důležitých soudních rozhodnutí lze najít na internetové
adrese: www.otevrete.cz

Co když úřad podmiňuje poskytnutí informací zaplacením nějakého
poplatku?
Zákon 123/1998 Sb. umožňuje úřadu, aby si za poskytnutí informací účtoval
určitou částku, ta však nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Jakákoli
částka požadovaná nad rámec výše uvedených je v rozporu se zákonem a pokud je poskytnutí informací jejím zaplacením podmiňováno, je na místě považovat informaci za odepřenou a podat odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí
o odepření informací.

31

Kam můžu podat stížnost?
Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení, a musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu. Stížnost lze podat
písemně i ústně. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel informován v této šedesátidenní lhůtě. Pokud stížnost byla shledána důvodnou, správní orgán musí

Problematiku podávání stížností upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v
§ 175. Podle tohoto ustanovení se mohou ti, na které se vztahuje činnost správního orgánu, obracet na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, pokud správní řád
neposkytuje jejich ochraně jiné prostředky.

Podávání stížností

Zákon o obcích a obdobně i zákon o krajích dávají občanům obce, případně
kraje, nebo těm, kdo na jejich území vlastní nemovitý majetek, právo požadovat projednání určité záležitosti spadající do samostatné působnosti v zastupitelstvu obce (kraje) nebo radě obce (kraje). Pokud je taková žádost podpořena
alespoň 0,5% občanů obce (v případě kraje 1000 občany kraje), musí být žádost
projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost rady,
nebo nejdéle do 90 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva.

Žádost občanů podle zákona o obcích a o krajích

Jak se petice vyřizuje?
Orgán, jemuž byla petice adresována, je povinen ji přijmout. Pokud věc nepatří
do jeho působnosti, postoupí petici do 5 dnů příslušnému orgánu a uvědomí
o tom toho, kdo petici podal. Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah
posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Názor uvedený v petici není pro orgán, jemuž byla petice adresována, závazný,
nicméně určitých úspěchů může petice dosáhnout, pokud za ní stojí výrazná
podpora veřejnosti. Počet nutných podpisů však u petice stanoven není a petice
je peticí i pokud ji podpořili např. tři lidé…

Petici a petiční arch lze vystavovat na místech přístupných veřejnosti. K tomu
není potřeba povolení státního orgánu. Shromažďováním podpisů na místě
přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. Neexistuje také žádné omezení pro signatáře petice (na rozdíl od žádostí občanů
o projednání určité záležitosti v zastupitelstvu obce či kraje, viz níže) – může
jím být skutečně kdokoli.
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V oznámení je potřeba uvést účel shromáždění, den a místo jeho konání, dobu
zahájení a předpokládanou domu ukončení, předpokládaný počet účastníků,
opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem. Má-li jít o pouliční průvod, je svolavatel povinen uvést výchozí místo,
cestu a místo ukončení. Dále se v oznámení uvádí jméno, příjmení a trvalý
pobyt svolavatele (u právnické osoby název, sídlo a jméno, příjmení a bydliště
toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem) a jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.

Jak postupovat, když chceme svolat shromáždění?
Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na
území České republiky, nebo skupina osob. Shromáždění (s výjimkami uvedenými v zákoně) musí být vždy oznamováno příslušnému úřadu, jímž je obecní
úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, pověřený obecní
úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu, krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod
pověřeného obecního úřadu, nebo Ministerstvo vnitra, pokud místo konání
shromáždění přesahuje hranice kraje. Písemné oznámení shromáždění musí
být příslušnému úřadu doručeno alespoň 5 dnů předem, v odůvodněných případech může pověřený úřad přijmout oznámení i v kratší lhůtě.

Toto právo lze využít také při ochraně životního prostředí, např. v situaci, kdy
chce veřejnost poukázat na určitý problém a chce tak vzbudit zájem politiků,
médií a ostatní veřejnosti. Shromáždění je určitou demonstrací síly názoru
– množství lidí, kteří se shromáždění účastní a tím dokazují, že prezentovaný
názor není názor jednotlivce, ale většího počtu lidí.

Listina základních práv a svobod zaručuje ve svém čl. 19 právo pokojně se shromažďovat. Podrobnosti potom upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

Právo shromažďovací

Co když mnou podaná stížnost nebyla řádně vyřízena?
V takovém případě se můžete obrátit na správní orgán, který je nadřízený orgánu, k němuž jste stížnost podávali prve, a pořádat jej o prošetření způsobu
vyřízení stížnosti.

bezodkladně učinit potřebná opatření k nápravě. Pokud chcete být informováni také o těchto učiněných opatřeních, musíte o to požádat.
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Jak založit občanské sdružení?
K založení občanského sdružení je potřeba registrace u Ministerstva vnitra
České republiky. Návrh na registraci podávají minimálně tři osoby, z nichž
alespoň jedna musí být starší 18 let (tzv. přípravný výbor). Návrh podepisují
všichni členové přípravného výboru a uvedou svá jména, příjmení, rodná čísla
a adresy bydliště. Dále uvedou, kdo z členů přípravného výboru starší 18 let je
oprávněn jednat jejich jménem. K návrhu je nutno připojit stanovy ve dvojím
vyhotovení, v nichž musí být uvedeno:
a) název sdružení
b) sídlo
c) cíl činnosti
d) orgány sdružení, způsob jejich ustanovování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud
budou jednat svým jménem
f) zásady hospodaření
Takto připravený návrh je zaslán na Ministerstvo vnitra. Pokud návrh nemá
vady, zahájí ministerstvo řízení o registraci. V opačném případě ministerstvo

Listina základních práv a svobod garantuje jako základní právo také právo
svobodně se sdružovat. Podrobnější úpravu obsahuje zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů. Občané mohou v souladu s tímto zákonem zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové
organizace a sdružovat se v nich. Členy sdružení mohou být i právnické osoby.
Sdružení jsou právnickými osobami a mohou proto vystupovat svým jménem
do právních vztahů (např. smluvních) s jinými subjekty.

Občanská sdružení

Jaké jsou povinnosti účastníků shromáždění?
Povinnosti účastníků shromáždění upravuje § 7 zákona č. 84/1990 Sb. Účastníci jsou především povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů a zdržet se
všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění. Po ukončení shromáždění jsou účastníci povinni se pokojně rozejít a je-li shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění – při tom jim nesmí
být žádným způsobem bráněno!
Účastníci nesmí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny ani jiné předměty.
Pokud je proti shromáždění prováděn zákrok útvaru Policie ČR, nesmějí mít
účastníci shromáždění obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.
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Územní plánování je významným nástrojem z hlediska ochrany životního
prostředí. Určuje koncepčně budoucí možné aktivity člověka v krajině a vztah
lidské činnosti k životnímu prostředí. Při tvorbě územního plánu by se mělo
přihlížet k zásadám rozvoje celého území. Nesmí se zapomínat, že územní plán
je koncepce určující na několik let dopředu, jakým směrem se bude vývoj obce
či města ubírat. Pečlivě by měly být zvažovány plochy vhodné pro obytnou zástavbu, komerční využití nebo pro výrobu. Nelze bezmyšlenkovitě umístit vedle sebe byty a hlučnou továrnu. Tomu by měl předejít právě pečlivě vytvořený
územní plán.
Problematika územního plánování je upravena zákonem č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu a bližší podmínky lze nalézt v prováděcí vyhlášce č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a ve vyhlášce č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech
a územně plánovací dokumentaci.
Územní plány pořizují pro svá území obce a kraje. Obce pořizují tzv. územní
plán obce a podrobnější regulační plán, kraje pořizují tzv. územní plán velkého
územního celku, který je územnímu plánu obce nadřazen, což znamená, že
územní plán obce s ním nesmí být v rozporu. Vytvoření územního plánu je
relativně složitý a dlouhý proces rozdělený do několika fází. V každé fázi je prostor pro vyjádření veřejnosti a vlastníků dotčených pozemků (vlastníci pozem-

Účast veřejnosti při územním plánování

Může se občanské sdružení účastnit správních řízení?
Občanské sdružení může být za splnění zákonem stanovených podmínek
účastníkem některých správních řízení (podrobnosti viz níže). Jde například
o řízení, jimiž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona 114/1992 Sb. – občanské sdružení v tomto případě musí mít
ve stanovách jako hlavní cíl ochranu přírody a krajiny. Občanské sdružení se
může účastnit také správních řízení podle zákona o vodách, v tomto případě
musí mít ve svých stanovách jako cíl ochranu životního prostředí (viz kapitola
Účast veřejnosti při správních řízeních).

upozorní přípravný výbor na vady a také na to, že pokud vady neodstraní, řízení o registraci nebude zahájeno. Ministerstvo může za určitých okolností registraci odmítnout (k tomu může dojít až po zahájení řízení, tedy pokud je návrh
bezvadný). Důvody pro odmítnutí jsou pevně stanoveny v zákoně. Pokud členové přípravného výboru nesouhlasí s rozhodnutím o odmítnutí registrace,
mohou podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek – žalobu k Nejvyššímu soudu ČR.
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Jaký je postup při schvalování územního plánu obce?
Pořizování územního plánu se skládá z několika fází. Nejprve zastupitelstvo
obce schválí vůbec jeho pořízení a potom přichází na řadu práce úředníků
a dalších odborníků. Vytváří se tzv. zadání územního plánu, které v obecných
rysech nastíní možnosti budoucího využití jednotlivých lokalit v obci či městě. Tyto představy jsou předloženy veřejnosti a dotčeným správním orgánům.
Doba zveřejnění nesmí být kratší než 30 dní – po celou tuto dobu se může
veřejnost s podklady seznamovat a poté ještě ve lhůtě 15 dnů od posledního
dne vystavení se k podkladům může kdokoli písemně vyjádřit a uplatnit tak
své postřehy a podněty. V průběhu 30 dnů, kdy je zadání zveřejněno, je pořizovatel územního plánu, jímž je příslušný odbor obecního či městského úřadu,
povinen uspořádat veřejné projednání tohoto materiálu. Jak vyplývá z názvu,
projednání je přístupné komukoli, každý může vznášet na pořizovatele dotazy
a může si nechat vysvětlit nesrovnalosti.
Každé veřejné projednání klade nároky na odpovědné úředníky, kteří musí
umět vysvětlit podstatu územního plánování a odpovídat na ne vždy jednoduché dotazy.
Po projednání zadání územního plánu, vypořádání došlých připomínek veřejnosti a správních orgánů se celá věc předkládá opět zastupitelstvu obce ke
schválení dalšího kroku. Tím krokem je pořízení konceptu územního plánu.
Ten se pořizuje na základě právě schváleného zadání. V konceptu se porovnávají různé varianty využití lokalit a vybírá se ta nejlepší. Etapa konceptu je pro
vznik územního plánu klíčová. Koncept územního plánu se opět projednává
veřejně, to znamená, že je zde opět lhůta, v níž se kdokoli může s tímto materiálem seznámit (30 dní) a lhůta, v níž může kdokoli podávat své připomínky (také
30 dní). Koncept územního plánu se také projednává na veřejném jednání.
Výsledkem této fáze je vytvoření tzv. souborného stanoviska, které obsahuje
dohodu s dotčenými orgány státní správy o podobě návrhu územního plánu
a vypořádání námitek vlastníků dotčených pozemků.
Souborné stanovisko s již vybranými variantami předloží pořizovatel územního plánu zastupitelstvu obce ke schválení a posunutí do závěrečné fáze, jíž je
zpracování již konkrétního návrhu územního plánu.
Návrh územního plánu se opět projednává veřejně. Opět je návrh vystaven (30
dní), lze k němu podávat připomínky (do 15 dnů od posledního dne vystavení), zákon už však v této fázi nepožaduje veřejné jednání spojené s výkladem.
Posledním krokem je schválení návrhu územního plánu zastupitelstvem obce

ků mají na rozdíl od široké veřejnosti právo na vypořádání svých připomínek,
tj. obdržení odpovědi).
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Co podléhá posuzování vlivů na životní prostředí?
Ze záměrů podléhají posuzování ty, jsou vyjmenovány v příloze 1 zákona. Tyto
záměry se ještě člení do dvou kategorií podle toho, jaké vlivy se u nich dají
očekávat. V kategorii I jsou zařazeny takové záměry, u nichž je vysoce pravděpodobné, že negativní vlivy na životní prostředí mít budou, a u těch potom
musí proběhnout celý proces posuzování vlivů na životní prostředí (tj. zjišťovací řízení, zpracování dokumentace, zpracování posudku, případné veřejné
projednání a závěrečné stanovisko). V kategorii II jsou zařazen záměry, u nichž
se má nejprve zjistit, zda lze výrazné vlivy na životní prostředí očekávat (děje
se tak v tzv. zjišťovacím řízení), a teprve dojde-li se v závěru zjišťovacího řízení
k tomu, že negativní vlivy lze očekávat, proběhnou i další fáze posuzování jako
u záměrů kategorie I. V opačném případě končí celý proces závěrem, že záměr
není potřeba dále posuzovat. O tom, zda posuzování záměru zařazeného v kategorii II skončí již ve zjišťovacím řízení, rozhoduje příslušný orgán, jímž je
buď krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí. Který úřad je příslušným orgánem, určuje opět zákon. Ministerstvo životního prostředí posuzuje

Posuzování vlivů budoucích záměrů a koncepcí na životní prostředí upravuje
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon“). V této souvislosti se můžete setkat se zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment) což je původní anglický název pro celou proceduru posuzování. Jde o proces, jehož cílem je získat objektivní pohled na to, zda určité
plánované záměry a připravované koncepce a politiky mají vliv na životní prostředí a pokud ano, jaký.
Záměry jsou obecně myšleny určité stavby, činnosti a technologie – např. cementárny, velkokapacitní chovy, obchodní komplexy o určité rozloze atd.
Koncepcemi jsou myšleny takové strategie, které stanoví rámec pro budoucí
povolení záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí, a to v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování,
regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody.

Účast veřejnosti při posuzování vlivů na životní prostředí

a poté vydání obecně závazné vyhlášky, obsahující závaznou část územního
plánu. Stejný postup se uplatňuje v případě změn územního plánu. V odůvodněných případech však lze spojit fázi konceptu s fází zadání, to znamená, že dotčená lokalita nebude řešena ve variantách. V tomto případě však platí všechny
lhůty a projednání návrhu musí být spojeno s veřejným jednáním.
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Každý (tedy kterákoli fyzická či právnická osoba, nejen ta, které se záměr přímo
dotýká) může do 20 dnů od zveřejnění informace o oznámení zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření k oznámení. K vyjádřením zaslaným po této lhůtě
nemusí být přihlíženo.

Kdy se může do posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zapojit
veřejnost?
Proces posuzování vlivů na životní prostředí má několik fází a v každé z těchto
fází je dán prostor pro účast veřejnosti a její připomínky.
Celý proces je vždy zahajován oznámením, které podává ten, kdo záměr zamýšlí provést, příslušnému úřadu. Příslušný úřad je poté povinen mimo jiné
do pěti pracovních dnů zveřejnit informace o oznámení. Způsob zveřejňování informací je stejný pro všechny fáze posuzování vlivů na životní prostředí
a upravuje jej § 16 odst. 3 zákona:
- na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků,
- na internetu
- nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např.
v místním tisku, rozhlase apod.).

Co se posuzuje?
Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima
a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné
působení a souvislosti. Posuzují se vlivy provedení i neprovedení záměru. Vlivy
na životní prostředí se hodnotí nejen při přípravě, provádění a provozování
záměru, ale rovněž se hodnotí jeho ukončení, případné důsledky jeho likvidace
a také eventuální sanace nebo rekultivace území (např. při těžbě nerostů, skládce odpadů atd.). Posuzuje se běžný provoz i možnosti havárie.

záměry uvedené příloze 1 zařazené do sloupce A, případy, kdy je oznamovatelem ministerstvo obrany, dále záměry, u nichž lze očekávat přeshraniční vlivy,
a záměry, u nichž si ministerstvo se souhlasem orgánu kraje posuzování vyhradí. Zbylé záměry spadají pod krajský úřad.
Koncepce vyjmenované v úvodu této kapitoly podléhají posouzení vlivů na životní prostředí vždy, pokud je území, na něž se vztahují, tvořeno územním obvodem více než jedné obce. Je-li dotčené území tvořeno obvodem pouze jedné
obce, proběhne nejprve pouze zjišťovací řízení a teprve na základě jeho výsledku proběhnou nebo neproběhnou zbývající fáze posuzování vlivů. Totéž platí
o změnách koncepcí.
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Zjišťovací řízení je zamýšleno jako fáze, kdy se upřesňuje, co je třeba doplnit do
budoucí dokumentace. Přitom se vychází z toho, co je obsaženo v oznámení.
Výsledkem zjišťovacího řízení je písemný závěr, který je mimo jiné příslušný
úřad povinen zveřejnit. Závěr musí obsahovat také způsob, jakým se příslušný
úřad vypořádal se všemi připomínkami vzešlými z řad veřejnosti. Jak již bylo
řečeno, v případě záměrů uvedených v Příloze č. 1, Kategorii II zákona může
zjišťovací řízení skončit závěrem, že další posuzování již probíhat nebude.
Zvláště u těchto záměrů je proto důležité, aby se veřejnost, pokud má zájem na
jejich důkladném posouzení, aktivně účastnila již zjišťovacího řízení a domnívá-li se, že by bylo vhodné, aby proběhl celý proces posuzování vlivů na životní
prostředí, měla by to požadovat. Příslušný úřad však není povinen takovému
požadavku vyhovět, nicméně aktivita veřejnosti bývá často důležitým kritériem
při rozhodování o dalším posuzování záměru.
V závěru zjišťovacího řízení může příslušný úřad navrhnout zpracování variant
řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné
a z technických hledisek možné.
Další fází procesu je zpracování dokumentace. Dokumentaci může zpracovat
pouze osoba, která je k tomuto účelu oprávněná (akreditovaná ministerstvem
životního prostředí). Dokumentace je opět zaslána příslušnému úřadu, který
ji opět do 5 pracovních dnů zveřejní způsobem popsaným výše. Veřejnost se
může k dokumentaci vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění. Vyjádření se adresuje příslušnému úřadu. K vyjádřením zaslaným po této lhůtě nemusí být
přihlíženo.
Ke zpracované dokumentaci nechá příslušný úřad zpracovat posudek. Posudek
zpracovává opět akreditovaná osoba, která musí být odlišná od té, která zpracovávala dokumentaci. Tuto osobu vybírá úřad, nikoli investor. Tím by měla
být zajištěna objektivnost a nezávislost zpracování posudku. Posudek je zpracováván i na základě podaných relevantních vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Posudek posoudí kvalitu a úroveň dokumentace a případně uvede chyby,
kterých se při zpracování dokumentace její zpracovatel dopustil. Součástí posudku je také návrh závěrečného stanoviska. Posudek je příslušný úřad opět
povinen zveřejnit a veřejnost má opět možnost se k němu ve lhůtě 30 dnů od
zveřejnění vyjádřit.
V některých případech je příslušný úřad povinen uspořádat veřejné projednání.
K tomu se musí přistoupit vždy, když dostal nesouhlasné vyjádření veřejnosti
k dokumentaci nebo posudku. Veřejné projednání musí proběhnout nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Z veřejného projednání
se pořizuje zápis, který obsahuje zejména údaje o účasti, průběh projednávání
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Může se veřejnost účastnit posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí?
U posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí platí některé obdobné zásady jako u posuzování vlivů záměrů, příslušnými úřady jsou opět ministerstvo
životního prostředí (jde-li o posuzování územního plánu velkého územního
celku nebo koncepce v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje
nebo zasahuje na území více krajů, na území národního parku nebo chráněné
krajinné oblasti nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu) a krajský
úřad (posuzování územního plánu obce a dále posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje, není-li
příslušné MŽP).
Každý se může v rámci zjišťovacího řízení vyjádřit k oznámení koncepce ve
lhůtě do 20 dnů ode dne jejího zveřejnění. Zveřejnění se děje opět stejným způsobem jako v případě posuzování záměrů a vyjádření veřejnost může adresovat
opět příslušnému úřadu.
Cílem zjišťovacího řízení v případě posuzování koncepcí je upřesnění obsahu
a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
U koncepcí, u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné
obce, a u změn koncepcí, je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda koncepce nebo změna koncepce bude dále posuzována. Nebude-li takováto koncepce
dále posuzována, je příslušný úřad povinen uvést v závěru zjišťovacího řízení
důvody, pro které není posuzování požadováno.
V další fázi je veřejnosti předložen návrh koncepce. Příslušný úřad zveřejní
návrh koncepce na internetu.
Během posuzování vlivů koncepce musí vždy proběhnout veřejné projednání.
Předkladatel koncepce je povinen zveřejnit informaci o místě a čase veřejného
projednání návrhu koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě

a závěry z projednání. Zápis musí být zveřejněn na internetu.
Posuzování vlivů na životní prostředí končí vydáním stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí. Stanovisko vydává příslušný úřad
a vychází v něm ze závěrů vyplývajících z dokumentace, posudku, případného
veřejného projednání a všech vyjádření, které v průběhu procesu obdržel od veřejnosti a dotčených správních orgánů. Stanovisko musí být opět předepsaným
způsobem zveřejněno. Stanovisko je nezbytným podkladem pro řadu navazujících řízení, bez nichž by záměr nemohl být realizován. Orgány, které rozhodují
v těchto navazujících řízeních poté musí zahrnout do svého rozhodnutí nebo
opatření požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku, nebo
musí uvést důvody, pro které tak neučinily nebo učinily pouze z části. Výstup
procesu posuzování vlivů na životní prostředí tedy není závazný.
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Správní řízení je proces, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité
věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti konkrétní osoby nebo
jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má
anebo nemá. Základním právním předpisem, který upravuje správní řízení,
je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Vedle něj existuje celá řada speciálních
právních předpisů, které upravují některá správní řízení odlišně nebo správní
řád při některých řízeních doplňují či zpřesňují (například zákon č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). Některá správní
řízení se mohou dotýkat také ochrany životního prostředí.
Významné postavení ve správním řízení má účastník řízení, který má zákonem
daná práva, jichž může v řízení využívat (např. právo vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním, právo nahlížet do spisu, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, právo
podat odvolání).

Účast veřejnosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí dává širokou možnost účastnit
se procesu v podstatě komukoliv. Ten má právo v každé z jeho fází seznámit se
s podklady a vyjádřit se k nim. Připomínky však příslušný úřad nemusí ve svém
závěrečném stanovisku zohlednit.

jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, a to nejméně 10 dní před jeho
konáním. Předkladatel je povinen vyhotovit zápis z veřejného projednání, který musí zaslat příslušnému úřadu a zveřejnit na internetu. K návrhu koncepce
se veřejnost může vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.
Na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydá příslušný úřad stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví a předepsaným způsobem jej zveřejní. Ve stanovisku může příslušný úřad vyjádřit nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska
možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, může navrhnout jeho doplnění, popřípadě navrhnout kompenzační opatření a opatření ke
sledování vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska je orgán schvalující koncepci povinen zohlednit, popřípadě pokud podmínky a požadavky obsažené ve stanovisku nejsou do
koncepce posléze zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán
povinen svůj postup odůvodnit a takovéto odůvodnění zveřejnit.
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Existují jiné možnosti účasti v řízeních než podle zákona č. 114/1992 Sb.?
Ano, podobnou možnost dává např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách při tzv.
vodoprávním řízení, který ve svém § 115 odst. 6 stanoví, že občanské sdružení,
jehož cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona,
pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá. Žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.

Jak zákon č. 114/1992 Sb. umožňuje vstupovat veřejnosti do správních
řízení?
Právo být informován a účastnit se správních řízení mají pouze občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním je podle stanov
ochrana přírody a krajiny. Takové občanské sdružení nebo jeho organizační
jednotka může požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem
informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních,
při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle
zákona č. 114/1992 Sb. Žádost musí být věcně a místně specifikována a je platná
1 rok. Za těchto podmínek je občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně
do 8 dnů od zahájení (resp. od oznámení o jeho zahájení) orgánu státní správy,
který řízení zahájil. V tomto případě má postavení účastníka řízení se všemi
jeho právy.

Kdo může být účastníkem správního řízení?
Účastníky řízení stanovuje správní řád v § 27:
1) v řízení o žádosti je účastníkem žadatel a další dotčené osoby, na které se
pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí
správního orgánu
2) v řízení z moci úřední jsou účastníky řízení dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo
nebo povinnost mají anebo nemají
3) další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých
právech nebo povinnostech
4) osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon (takovým zákonem je např. zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který ve svém § 70 umožňuje za
určitých podmínek občanským sdružením vstupovat do správních řízení, aniž
by se jich toto přímo a bezprostředně dotýkalo)
5) za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak
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Inspektorát státní zemědělské a potravinářské inspekce v Olomouci
Pavelkova 13, 772 85 Olomouc
tel: 585 151 511
fax: 585 230 530
e-mail: olomouc@szpi.gov.cz
www.szpi.gov.cz

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Inspektorát Olomouc
Třída Míru 101, 779 00 Olomouc
tel: 585 700 751, fax: 585 700 746
e-mail: insp.olomouc.kvsm@svscr.cz
www.statnisprava.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc
Lafayettova 13, 772 00 Olomouc, 772 00, tel: 585 229 873
fax: 585 224 157
e-mail: olomouc@nature.cz
www.nature.cz

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Olomouc
Tovární 41, 772 00 Olomouc, tel/fax: 585 243 410
e-mail: public@ol.cizp.cz
trvalá dosažitelnost: 731 405 265
www.cizp.cz

ORGÁNY A ORGANIZACE V OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Další možnost dává také např. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění při řízení o vydání integrovaného povolení. Podle § 7
tohoto zákona jsou účastníky řízení mimo provozovatele zařízení, obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno a kraj, na jehož území je nebo má
být zařízení umístěno, také občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle
zvláštních právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto
zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásiliúřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění údajů s žádostí o vydání integrovaného
povolení.

Lidická 56, 787 01 Šumperk
tel: 583 215 226
fax: 583 213 684
e-mail: podatelna@su.khsolc.cz

K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
tel: 584 411 108
fax: 584 411 414
e-mail: podatelna@je.khsolc.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
tel: 585 719 111
e-mail: olomouc@zuol.cz
www.uzol.cz

Dvořákova 75, 750 11 Přerov
tel: 581 283 111
fax: 581 205 090
e-mail: podatelna@pr.khsolc.cz

pobočky:
Trávnická 2, 797 20 Prostějov
tel: 582 340 323
fax: 582 338 501
e-mail: podatelna@pv.khsolc.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
tel: 585 719 111
fax: 585 719 245
e-mail: podatelna@khsolc.cz
www.khsolc.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel./fax: 585 508 111
e-mail: e-podatelna@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz
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Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy VIII
Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
tel: 585 510 248
e-mail: Josef_Svejda@ecn.cz

Státní fond životního prostředí ČR
Wellnerova 7, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 244 616
fax: 585 244 616
e-mail: pkosek@sfzp.cz
www.sfzp.cz

Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava
U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
tel: 585 711 217
fax: 585 711 214
e-mail: pehal@povodi.cz
www.pmo.cz
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www.otevrete.cz – stránky Otevřené společnosti, o. p. s., zabývající se problematikou svobodného přístupu k informacím
www.enviweb.cz – odborný server o ochraně životního prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz – Econnect, zprávy z oblasti ochrany životního prostředí
www.ekolist.cz – denní zpravodajství z oblasti životního prostředí
www.kez.cz – Kontrola ekologického zemědělství, o. p. s.
www.ekoznacka.cz – ekologicky šetrné výrobky
www.ekoporadna.cz – síť ekologických poraden
www.jaktridit.cz – třídění odpadů

Informační systém EIA: www.ceu.cz/eia
Informační systém SEA: www.ceu.cz/eia/sea

integrovaný registr znečištění: www.irz.cz

Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz
Portál životního prostředí: http://portal.env.cz
Česká informační agentura životního prostředí: www.ceu.cz

Český hydrometeorologický ústav: www.chmu.cz
Ministerstvo životního prostředí: www.env.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: www.nature.cz
Česká inspekce životního prostředí: www.cizp.cz
Správa ochrany přírody: www.ochranaprirody.cz

Olomoucký kraj: www.kr-olomoucky.cz
Statutární město Olomouc: www.olomoucko.cz
Město Přerov: www.mu-prerov.cz
Město Prostějov: www.mestopv.cz
Město Šumperk: www.sumperk.cz
Město Jeseník: www.mujes.cz
Portál územní samosprávy: http://mesta.obce.cz

UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY

