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Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 

za Městský úřad Nepomuk 

odbor výstavby a životního prostředí – úsek životního prostředí a stavebního 
úřadu. 

 

Zveřejnění informací dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád). 
 

V souvislosti s § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) v platném znění 
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný kontrolní orgán, 
zveřejňuje informace o výsledku kontrolní činnosti, který provedl, ve svém správním obvodu v roce 
2021, celkem 5 kontrol dle kontrolního řádu. Kontroly byly provedeny u 1 právnické a u 4 fyzických 
osob. Při kontrolách až na dva případy nebylo zjištěno porušení zákona.  

Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V roce 2021 byly provedeny kontroly zaměřené na: 

1. kontrolu dodržování ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. - nezákonně soustředěný odpad - 
prokázáno porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona, 

2. kontrolu dodržování ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. – péče o dřeviny - neprokázáno porušení 
povinností vyplývajících z tohoto zákona, 

3. kontrolu likvidace odpadních vod z jímky na vyvážení (kontrola dokladů o vývozech odpadních vod) 
– prokázáno porušení povinností vyplývající z vodního zákona s uložením pokuty, 

4. kontrolu likvidace odpadních vod z ČOV (vypouštění odpadních vod z ČOV) – neprokázáno 
porušení povinností vyplývajících z vodního zákona, 

5. posouzení, zda jiný než obytný prostor splňuje požadavky standardů kvality bydlení podle § 33b 
odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
 

 
 
 
 
Nepomuk, leden 2022  
Zpracoval: Bc. Jaroslav Samek 


