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Rádce 
kam se obrátit s problémy 

životního prostředí 
Dostáváte do rukou malý manuál, který vám pomůže se rychle orientovat v 
problematice životního prostředí. Tato publikace vychází v Pardubicích již 
podruhé a reaguje tak m. j. na změny v kompetencích vyvolané zrušením 
okresních úřadů. Jejím hlavním cílem je pomoci všem k orientaci v kompe-
tencích jednotlivých úřadů a institucí tak, aby se v jednotlivých případech 
ohrožení životního prostředí problém skutečně řešil na správném místě, s 
dostatečnou rychlostí a pružností. 

Publikaci vydal Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, obsa-
hově a graficky ji zpracovalo Ekocentrum PALETA. Veškeré připomínky k 
publikaci rádi přijmeme na adrese Ekocentra: Štolbova 2665, 530 02 Par-
dubice, tel. 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz, www.paleta.cz. 
Za inspiraci při tvorbě publikace děkujeme sdružení SEVER Horní Mar-
šov.V případě činností zajišťovaných soukromými firmami vycházíme z 
veřejně dostupných údajů a nezodpovídáme za správnost a úplnost uvede-
ných údajů.  

 

Jak hledat v publikaci 
Publikace je rozdělena na několik kapitol, týkajících se konkrétních okruhů 
problémů s životním prostředím. V každé kapitole je uveden stručný popis 
problému a odpovědná instituce, která se touto situací zabývá. Podle se-
znamu zkratek a rejstříku institucí pak rychle najdete kontakt na příslušnou 
organizaci. 

Publikace je určena pro občany města Pardubic. Proto upozorňujeme pří-
padné čtenáře bydlící mimo územní obvod města, že v jejich případě mo-
hou být kompetence Magistrátu města Pardubic v pravomoci obecního 
úřadu nebo pověřeného úřadu. 
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Seznam zkratek 
AOPK   Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí 
KHS   Krajská hygienická stanice 
KÚ OŽPZ  Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství 
KVS  Krajská veterinární správa 
MmP EO  Magistrát města Pardubic, ekonomický odbor 
MmP OD  Magistrát města Pardubic, odbor dopravy 
MmP OŽP  Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí 
MO ČRS Místní organizace Českého rybářského svazu 
OMS ČMMJ Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty 
PCB   polychlorované bifenyly 
PČR   Policie České republiky 
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SmP   Služby města Pardubic 
SPZ   státní poznávací značka 
SRS   Státní rostlinolékařská správa 
SÚS PK  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
ÚMO   Úřad městského obvodu 
VaK   Vodovody a kanalizace 
VČM   Východočeské muzeum 
ZSHŽ   Záchytná stanice pro handicapované živočichy 
ZVHS  Zemědělská vodohospodářská správa 

Rejstřík úřadů, institucí, firem a organizací 
Organizace Telefon Adresa 
Agentura ochrany přírody a krajiny 
(AOPK) 

466 797 582 B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice 

A.S.A. spol. s r. o. 602 216 752   
Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP), oblastní inspektorát 

495 773 111 Resslova 1229, 500 02 Hradec Králo-
vé 

Ekocentrum PALETA 466 614 352  Štolbova 2665, 530 02 Pce 
EVČ s. r. o. 466 053 511  Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 
Hasičský záchranný sbor 150   
  466 060 111 Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
Krajská hygienická stanice (KHS) 466 531 930 Klášterní 54, 530 02 Pardubice 
- hygiena komunální 466 531 933   
- hygiena dětí a dorostu 466 531 938   
- hygiena výživy 466 531 940   
- epidemiologie 466 531 955   
- hygiena práce 466 531 944 U Divadla 828, Pardubice 
Krajská veterinární správa (KVS) 466 263 131 Husova 1747, 530 03 Pardubice 
Krajský úřad Pardubického kraje (KÚ) 466 026 111 Komenského nám. 125, 532 11 Par-

dubice 
odbor životního prostředí a zemědělství 
(OŽPZe), oddělení ochrany přírody 

466 026 470 Jiráskova ul. 20 

Magistrát města Pardubic (MmP) 466 859 111   
odbor životního prostředí (OŽP) 466 859 309 Štrossova 44, 530 12 Pardubice 
- oddělení ochrany přírody  466 859 188   
- oddělení odpadů 466 859 320   
- oddělení vodního hospodářství 466 859 321   
stavební úřad 466 859 307   
odbor dopravy (OD) 466 859 367 17. Listopadu 303 
Marius Pedersen a. s.  466 411 236-8  Doubravice 44, 533 54 Pardubice 20 
Městská policie 156   
  466 535 030 Pernerova 443, 530 02 Pardubice 
  466 798 620 Polabiny 
 605 206 253 Dubina 
 605 206 254 Pardubičky 
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 605 206 255 Dukla 
  466 301 169 Svítkov 
 605 206 257 Ohrazenice 
Místní organizace Českého rybářského 
svazu (MO ČRS) 

466 613 340 Na Vrtálně 78 (sádka), Pardubice (p. 
Vlk, p. Horák) 

Model Plast 466 983 007-8 Stéblová 34 
Muzeum Východních Čech 495 210 473 Eliščino nábř. 465, Hradec Králové 

  495 514 631 Opletalova 334, houby: Gajerova 
kasárna, pondělí od 16 hod. 

Odpady 98 s. r. o. 466 651 999 Okružní 705, Pardubice 
Okresní myslivecký spolek (OMS 
ČMMJ) 

466 263 411 Hůrka 1789, Pardubice (p. Kurča) 

Orlické muzeum 465 471 624 Pardubická 1, 565 01 Choceň 
Policie ČR (PČR) 158 

974 566 111 
Na Spravedlnosti 2516, 530 47 Par-
dubice 

Povodí Labe s. p. 466 868 211  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Rybniční hospodářství s. r. o. 466 924 203 Sádka 148, Lázně Bohdaneč 
Sběrné suroviny TTP 466 670 395 Průmyslová, Černá za Bory 
SK systens 466 825 612 Semtín 
SITA Bohemia a. s.  466 670 469 průmyslový areál TTP, Černá za Bory 
Služby města Pardubic (SmP) 466 260 811 Hůrka 1803, 530 02 Pardubice  - stálá 

pohotovost  
Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje (SÚS PK) 

466 052 710 Mezi Mosty 1793, Pardubice 

Státní rostlinolékařská správa (SRS) 466 310 319 B. Němcové 231, Pardubice 
Šafář 465 642 776 Benátky 70, 561 64 Jablonné n. O. 
Šaravec a Ruč 466415472  recyklace suti Rosice n. L. 
Tasy - Zdeněk Ševčík 544226392 Mokrá 331 (u Brna) 
Toner Recycling Service 800 195 195 Na Hrázi 697, Poděbrady 
Transform a. s. 466 921 068 Na Lužci 659, Lázně Bohdaneč 
  800 139 416 zelená linka 
Úřady městských obvodů (ÚMO)     
- Pardubice I - střed města 466035150 U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
- Pardubice II - Polabiny 466 798 611 Chemiků 129, 530 09 Pardubice 
- Pardubice III - Studánka 466 799 130 J. Zajíce 893, Pardubice 
- Pardubice IV - Pardubičky 466 652 173 Bokova 315, Pardubice 
- Pardubice V - Zelené předměstí 466 510 769 Češkova 22, Pardubice 
- Pardubice VI - Svítkov 466 301 160 Kostnická 865, 530 06 Pardubice 
- Pardubice VII - Rosice n. L. 466 415 677 Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice 
Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 
(VaK) 

466 798 411 
466 310 357  

Teplého 2014, Pardubice 
dispečink poruch 

Východočeské muzeum (VČM) 466 799 240  Zámek 2, 530 02 Pardubice 
Záchytná stanice pro handicapované 
živočichy (ZSHŽ) 

605 920 650  Ekocentrum PALETA, Štolbova 2665, 
530 02 Pardubice 

Zemědělská vodohospodářská správa 
(ZVS) 

466 310 327 B. Němcové 231, Pardubice 

Zdravotní ústav 466019501 Kyjevská 44, 53003 
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Doprava 
 

 

 

 

 

 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Hluk z dopravy KHS   
Dopravní prostředek se zbytečně puště-
ným motorem 

PČR porušení pravidel silničního provozu 

Automobil znečisťující komunikaci ap. 
(únik oleje, padání nákladu ap) 

PČR zjistěte SPZ vozidla 

Propadlé chodníky, vozovky, rozbitá 
dopravní značení a zábradlí 

ÚMO   

Nepojízdné auto (autovrak) Městská 
policie, ÚMO, 
MmP OD 

  

Informace o znečištění ovzduší dopravou 
v různých lokalitách města 

KHS   

Hluk 
 

 

 

 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Hluk ze stavby KHS, MmP - 

stavební úřad
  

Hluk z dopravy KHS   
Rušení nočního klidu Městská 

policie, PČR 
  

Nedodržování přípustné hladiny hluku na 
pracovišti 

KHS   
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Odpady 
 
 
 
 
 
 
 
Nesprávné nakládání s odpady se jako jeden z nejvýznamnějších faktorů podílí na 
poškozování životního prostředí. Nejvýznamnější roli hraje přístup nás občanů k 
našemu vlastnímu životnímu prostředí a s tím ruku v ruce práce obce. 
Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech má každý při své činnosti nebo v rozsahu své 
působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebez-
pečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v 
souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy (§10). 
Dále má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích 
daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů (§11).  
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených 
a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad oddě-
leně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stano-
veného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními 
právními předpisy (§17). 

Protiprávní nakládání s odpady 
Při zjištění protiprávního jednání je třeba si zapsat datum, čas, druh odpadu, barvu 
a typ vozidla, SPZ, název firmy a případně zajistit si svědka. 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Černá skládka ÚMO, MmP 

OŽP, SmP, 
Městská policie

  

Vysypávání odpadu mimo určená místa Městská policie - okamžitý zásah 

  ÚMO,  
MmP OŽP, 
ČIŽP 

- oznámení 

Vhazování jiného odpadu do sběrných 
nádob, než který do nich patří 

ÚMO, 
MmP OŽP  

  

Soukromá firma vyhazuje svůj výrobní 
odpad do veřejného velkoobjemového 
kontejneru 

Městská policie
ÚMO, 
MmP OŽP 

- okamžitý zásah 
- oznámení 
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Pálení odpadu na vlastním pozemku či v 
kamnech (plasty, guma...) 

Městská poli-
cie, MmP OŽP, 
ÚMO 

 

Vybírání odpadů z kontejnerů Městská policie okamžitý zásah 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší (§3) lze v otevřených ohništích, zahradních 
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, 
suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená pali-
va nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami, tudíž likvidace 
domovního odpadu spalováním na otevřeném ohništi je nepřípustná a nezákonná, o 
bezohlednosti k lidem žijícím v okolí nemluvě. Při spalování domovního odpadu 
venku nebo i doma v kamnech dochází vlivem nízké teploty spalování k úniku 
jedovatých a prokazatelně rakovinotvorných plynů do ovzduší. Spálit odpad doma 
v kamnech je proto bez nadsázky to nejhorší, co s ním můžeme udělat. 

Komunální netříděný odpad 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Svoz komunálního odpadu SmP   
Velkoobjemový odpad SmP, Marius 

Pedersen, 
A.S.A. 

  

Provoz sběrných dvorů SmP   
Lepenka, asfaltová střešní krytina skládka BWM 

Chvaletice 
nelze do velkoobjemových kontejnerů 
ani na sběrné dvory 

Výměna kontejneru nebo popelnice, 
zajištění většího počtu odpadních nádob 

SmP  

Přeplněné kontejnery SmP  

Skládky a spalovny 
Zařízení Likvidovaný materiál 

Skládka BWM a. s., Zdechovice komunální odpad 

Skládka GAMO s. r. o., Mikulovice zemina, suť ap. 

Skládka Šaravec a Ruč s. r. o., Dříteč zemina, suť ap. 

Skládka obce Nasavrky komunální odpad 

Skládka Lodín (A. S. A.) nebezpečný odpad, komunální odpad 

Spalovna Krajská nemocnice Pardubice zdravotnické odpady  

Spalovna Aliachem a.s., Synthesia nebezpečný odpad, komunální odpad 

Skládka Kubíkovy Duby, Třemošnice komunální odpad 
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Recyklační firmy 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Autobaterie Kovohutě Příbram 
Drobný hliník, hliníkové fólie (víčka od 
jogurtů ap.) 

EkoMetalRecycling
 
sběrny surovin 

- bezplatně lze zaslat na adresu 
8.května 50, 795 01 Rýmařov 
- vykupují jen některé sběrny - viz 
seznam 

Papír různé papírny   
Plasty Transform, Model-

plast 
odběr pouze ve velkém 

Pneumatiky Tasy - Ševčík   
Sklo různé sklárny   
Stavební suť DMP   
Tonery Toner Recycling 

Service, firma 
Šafář 

zasílá se poštou 

Separovaný sběr 
Touto značkou jsou podle českých norem značeny obaly z 
recyklovatelných plastů. Pokud tyto obaly neskončí ve 
speciálním kontejneru na plastový odpad, ale v popelnici, 
není značka nikomu nic platná.  
Číslo v trojúhelníku a písmena pod ním označují druh plastu, 
přičemž různé plasty zatěžují životní prostředí různě. Nejmé-
ně škodlivý je polyetylén (PE, PE-HD, PE-LD), nejproble-
matičtější polyvinylchlorid (PVC).  

 
Co znamenají čísla v symbolu? 

1 PET  polyethylen-tereftalát 
2 PE-HD  polyethylen vysoké hustoty 
3 PVC  polyvinylchlorid 
4 PE-LD polyethylen nízké hustoty 
5 PP polypropylen 
6 PS polystyren 

7 PBT polybutylen-tereftalát a všechny ostatní druhy umělé hmo-
ty 

8 PC polykarbonát 
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Problém Kdo řeší Poznámka 
Autobaterie firmy sbírající ne-

bezpečný odpad, 
některé výkupny 
surovin, 
prodejci - zpětný 
odběr 

  

Autovraky SmP Autovraky patří dnes již do kategorie 
nebezpečného odpadu. Každý, kdo 
se zbavuje autovraku, je povinen 
autovrak předat pouze osobám, které 
jsou provozovateli zařízení k využívá-
ní, odstraňování, sběru nebo výkupu 
autovraků (podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech). 

Kovy výkupny surovin viz seznam 

Léky lékárny, firmy sbíra-
jící nebezp. odpad 

  

Nebezpečný odpad SmP  - zdarma pro občany (převážně při 
mobilním sběru) 

  Sb. suroviny TTP,  
Marius Pedersen, 
Odpady 98, částeč-
ně některé výkupny 
surovin 

- za úplatu 

Papír výkupny surovin viz seznam 
Plasty SmP   
Pneumatiky SmP, 

prodejci - zpětný 
odběr 

- na sběrných dvorech 
- někteří zdarma, někteří za poplatek 

Sklo Marius Pedersen, 
SmP 

  

Stavební suť skládky viz seznam 
  Šaravec a Ruč recyklace suti 

Šatstvo, obuv, hračky, knihy... charitativní organi-
zace 

viz seznam výkupen 

Televizory, chladničky sběrné dvory, firmy 
sbírající nebezp. 
odpad 

  

Textil výkupny surovin viz seznam 

Zeleň (dřevo, větve, listí, tráva) sběrné dvory   
Zemina z výkopů skládky viz seznam 
  SmP   
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Sběrné dvory 
Sběrné dvory slouží pro odpad od občanů do objemu 200 litrů týdně na osobu. 
Odpady jsou přijímány zdarma po prokázání dokladem o úhradě poplatku za svoz a 
likvidaci odpadů (občané bytových družstev po předložení průkazu totožnosti). 
Podnikatelé mohou odložit odpad za úplatu v Dražkovicích. 

Všechny sběrné dvory přijímají tento odpad: 
Akumulátory, pneumatiky (z osobních aut, bez disku), stavební suť, sklo, 
plasty, kovy, baterie, chladničky, mrazničky, televizory a jiný elektrotech-
nický odpad, odpad ze zeleně, dřevo a ostatní objemný odpad. Další přijí-
mané druhy odpadu jsou uvedeny přímo u každého sběrného dvora. 

Čistou stavební suť (bez eternitu, plastů, novodurových trubek, kabelů, 
železa, papíru, dřeva ap.) lze uložit do hmotnosti 300 kg/měsíc (přívěs za 
osobní automobil). 

Sběrné dvory nepřijímají běžný tuhý komunální odpad, eternit, lepenku a 
další neuvedené odpady. 

 údaje k 1. 10. 2003 
Lokalita Provozní 

doba 
Další druhypřijímaného odpadumimo 
výše uvedené 

Dražkovice, areál PS (bývalá skládka 
TKO) 

Po-Pá 6.30 - 
15 

Zářivky (pouze nerozbité) 

  St do 17   
Hůrka, areál SmP Út, Čt 13 - 17   
  So 8 - 12   
Nemošice, ul. Ostřešanská (areál SmP) Út, Čt 13 - 17 Papír, zářivky (pouze nerozbité) 
  So 8 - 12   
Ohrazenice, ul. Pohránovská (za garáže-
mi) 

Po, St 13 - 17   

  So 8 - 12   
Pardubičky, ul. Průmyslová Út, Čt 13 - 17 Papír 
  So 8 - 12   
Rosice n. L., ul. J. K. Tyla Po, St 13 - 17 Papír 

  So 8 - 12   
Svítkov (za areálem Plynostavu) Po, St 14 - 17 Papír 

  So 8 - 12   
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Sběrny surovin  
údaje k 1. 10. 2003 

Název - lokalita Provozní doba Druhy ukládaného odpadu 

Esokovošrot s. r. o.,  
Milheimova 2719, tel. 466 310 906 

Po-Pá 7.00-16 
So 8 - 12 

železo, barevné kovy (včetně hliníko-
vých fólií), papír 

Flor s. r. o., Sezemice,  
K Lukovně, tel. 466 931 605 

Po-Pá 8-15 papír, železo, barevné kovy (včetně 
hliníkových fólií), plasty, některé 
nebezpečné odpady, olověné akumu-
látory 

sběrné místo Diakonie Broumov, 
Fügnerova ul. Rosice n. L., 5.dům pro 
pravé straně, velký ořech na dvoře, 
tel.  466 430 320 do 8.30 

odpoledne i v So a 
Ne 

šatstvo - různé druhy dle sezóny, 
knihy, peřiny, el. spotřebiče, nádobí, 
brýle, záclony, deky, tašky 

Sběrné suroviny TTP spol. s. r. o., 
Polabiny, Ohrazenická 173, tel. 466 
401 472 

Út, St, Čt 9-15 papír, barevné kovy (včetně hliníko-
vých fólií) 

Sběrné suroviny TTP spol. s. r. o., 
Černá za Bory, Průmyslová, tel. 466 
670 395 

Po-Pá 7-16 papír, železo, barevné kovy, sklo, 
některé plasty (fólie, přepravky), 
některé nebezpečné odpady 

Středisko křesťanské pomoci, Huma-
nitární šatník VILANA, Dubina - E. 
Košťála 980, tel. 466 260 528 

Út, Čt 9 - 17 dle vlastního výběru - konfekce, 
knihy, boty, kabelky, hračky 

Výkup druhotných surovin, Svítkov, 
Kostnická 199, tel. 466 303 235 

Po-Pá 9-16 barevné kovy (bez autobaterií a 
olova) 

Výkup druhotných surovin, mezi 
Plynostavem a bývalými sklady 
UNIPO, Svítkov, tel. 603 484 599 

Po, St 14-17 
So 8-11 

železo a barevné kovy (mimo chlad-
niček, autobaterií a olova) 

Výkupna barevných kovů - Janoušek 
Petr, Hůrka 1055, tel. 466 261 766 

Út-Pá 8-16 
So 9-11 

železo, barevné kovy (včetně hliníko-
vých fólií) 

Východočeské sběrné suroviny a. s., 
Husova 87, tel. 466 613 345 

Po-Pá 9-12,13-17 
(v zimě do 16) 
So 8-11 

papír, železo, barevné kovy (mimo 
hliníkových fólií, autobaterií, olova z 
autobaterií) 

 

Co je nebezpečný odpad 
Z provozu automobilů: autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, 
brzdové destičky, spojkové kotouče, zbytky pohonných hmot, antikorozní pro-
středky, nemrznoucí směsi, čistící prostředky, zalolejované hadry ap. 

Nátěrové hmoty: barvy, laky, tmely, mořidla, obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, 
ředidla, staré nátěry odstraněné z podkladu, rozpouštědla, znečištěné piliny ap. 

Fotochemikálie: tonery, developery z kopírek, vývojky, ustalovače, barviva, běli-
dla, inkousty 
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Kosmetika: odlakovače, přelivy, laky na vlasy, zbytky krémů, sprejů a šamponů...  

Zdravotnický materiál: léky, teploměry, použitý obvazový materiál...  

Spotřebiče obsahující nebezpečný odpad: televizory, počítače, chladničky, ko-
pírky, rádia, tiskárny, elektromotory 

Tuky: fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, zaolejované hadry, 
vazelíny ap. 

Zahrádkářské potřeby: pesticidy a jiné postřikové látky, hnojiva, oleje ze seka-
ček 

Světelné zdroje: nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), aku-
mulátory 

Čistící prostředky: chemické čistící prostředky, rozpouštědla, prací a mycí pro-
středky, soli, dezinfekce, odmašťovadla, detergenty... 

Jiné chemikálie: kyseliny, louhy, benzin, aceton, toluen, lepidla, pryskyřice, tuži-
dla, dehet, chladící a hydraulické kapaliny, hydroxidy, azbestové materiály... 

Ostatní: ropné kaly, kontaminované zeminy 

 

Ovzduší 
 

 

 

 

 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Autorizované měření emisí např. EVČ, 

VÚOS 
za úhradu 

Dým z pálení listí na zahradách Městská 
policie 

  

Nadměrně kouřící komín ÚMO, ČIŽP Zaznamenejte datum, čas, místo, 
intenzitu a barvu kouře. 

Aktuální stav ovzduší KHS, KÚ 
OŽPZ, MmP 
OŽP 

  

  ÚMO Rosice - pouze v městském  obvodu VII 
  Čes. Telecom - tel. 14110. informační služba 
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Únik škodlivé látky (chlór, čpavek, sirovo-
dík, jiný plyn) 

hasiči, KHS, 
ČIŽP 

  

Vypalování trávy hasiči, Měst-
ská policie 

  

Výstavba nových objektů (mimo rodinné 
domky), které jsou možným zdrojem 
znečištění ovzduší 

KÚ OŽPZ vyjadřuje se v územním a stavebním 
řízení 

Radon KHS   
Pálení odpadu na vlastním pozemku či v 
kamnech (plasty, guma...)  

Městská 
policie, ÚMO, 
MmP OŽP  

 

Informace o vytápění příznivém k život-
nímu prostředí 

Ekocentrum 
PALETA 

  

Lakování či stříkání velkých konstrukcí na 
volném prostranství 

ČIŽP, PČR   

Informace o znečištění ovzduší z velkých 
a středních zdrojů vč. dopravy 

KÚ OŽPZ   

Dopravní prostředek se zbytečně puště-
ným motorem 

PČR porušení pravidel silničního provozu 

Informace o znečištění ovzduší dopravou 
v různých lokalitách města 

KHS   

 
 
Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší (§3) lze v otevřených ohništích, zahradních 
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, 
suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená pali-
va nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami, tudíž likvidace 
domovního odpadu spalováním na otevřeném ohništi je nepřípustná a nezákonná, o 
bezohlednosti k lidem žijícím v okolí nemluvě. Při spalování domovního odpadu 
venku nebo i doma v kamnech dochází vlivem nízké teploty spalování k úniku 
jedovatých a prokazatelně rakovinotvorných plynů do ovzduší. Spálit odpad doma 
v kamnech je proto bez nadsázky to nejhorší, co s ním můžeme udělat. 
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Stavby 
a pozemky 
 
 
 
 
 
 
 
Cítíte se ohroženi záměrem nové výstavby? 
Zákon 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. E.I.A.), ve znění 
zákona č. 100/2001 Sb., stanoví průběh tohoto procesu a parametry projektů, které 
tomuto procesu podléhají. Rozlišují se dvě skupiny projektů: ty, které posouzení 
podléhají vždy a ty, o jejichž posouzení se rozhoduje ve zjišťovacím řízení – kromě 
záměrů, o kterých se zákon nezmiňuje a tudíž nemusí být posuzovány. U posuzova-
ných projektů zákon umožňuje veřejnosti účastnit se řízení od samého počátku, tj. 
při zveřejnění oznámení. Podáním připomínek k oznámení je možné ovlivnit obsah a 
podrobnosti následné dokumentace o hodnocení vlivů s ohledem na specifické pod-
mínky dotčeného území a charakter posuzovaného záměru. Veřejnost se může účast-
nit i dalších etap procesu E.I.A., kdy jsou dokumenty zveřejňovány a je umožněno 
podávat připomínky a vyjádření – etapy zveřejnění dokumentace, zveřejnění posud-
ku, veřejné projednání dokumentace a posudku. 
Navazujících řízení, ve kterých se rozhoduje o povolení daného záměru, se může 
účastnit dotčená obec a určitá část veřejnosti (místní, příslušná občanská sdružení 
hájící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů) při splnění stanovených 
podmínek. Tyto podmínky jsou: 
• podání písemného vyjádření během procesu E.I.A. 
• zahrnutí alespoň části připomínek z vyjádření do stanoviska příslušného úřadu 
• dotčení hájených zájmů v navazujícím správním řízení 

V případě, že se na daný projekt nevztahuje proces E.I.A., můžete se územního říze-
ní účastnit, pokud jste majitelem pozemku, na nějž může mít uskutečnění záměru 
vliv (nemusíte být majitelem právě sousedícího pozemku). Druhým případem jsou 
občanská sdružení, která mají ve stanovách zakotvenou ochranu přírody a krajiny, a 
která podala na stavební úřad žádost, že chtějí být informována o blíže specifikova-
ných (nebo všech) územních řízeních a jichž se potom mohou stát účastníkem. Sta-
vební úřad je potom povinen tato sdružení předem informovat. Tyto skutečnosti 
vyplývají ze zákona č. 50/1976 Sb., tzv. Stavebního zákona. 
S žádostí o radu se můžete obrátit na Ekologický právní servis, tel. 381 254 866, 
www.eps.cz 
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Problém Kdo řeší Poznámka 
Stavba bez povolení, nedovolené pozem-
kové úpravy 

ÚMO, MmP-
stavební úřad

  

Nepořádek v okolí stavby ÚMO, MmP-
stavební úřad

  

Nepovolený zábor veřejného prostranství ÚMO, MmP 
OD 

  

Nedodržování podmínek stanovených 
procesem EIA 

ÚMO, MmP-
stavební úřad

u staveb podléhajících zák. 244/92 
Sb. o posuzování vlivu na životní 
prostředí 

Nadměrný provoz a hluk na stavbě v 
době nočního klidu 

Městská 
policie, KHS, 
MmP- sta-
vební úřad 

  

Černá skládka ÚMO, Měst-
ská policie 

  

Nepovolená nezemědělská činnost na 
zemědělské půdě 

MmP OŽP skladování materiálu, provoz vrako-
viště, nepovolená skrývka ornice, 
nepovolená navážka mat. 

Veřejný pořádek 

 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Znečišťování veřejného prostranství Městská policie, 

ÚMO 
  

Nesvítí (svítí ve dne) uliční osvětlení SmP   
Automobil znečisťující komunikaci ap. 
(únik oleje, padání nákladu ap) 

PČR zjistěte SPZ vozidla 

Psí výkaly Městská policie,
MmP OD, SmP 

- okamžitý postih 

Neuklizené chodníky, ozeleněná pro-
stranství 

SmP   

Propadlé chodníky, vozovky, rozbitá 
dopravní značení a zábradlí 

SmP, ÚMO, 
MmP OD 
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Nepojízdné auto (autovrak) M.policie, ÚMO, 
MmP OD 

  

Ničení veřejných prostranství PČR, Městská 
policie 

  

Přemnožení potkani, myši, hmyz správce domu, 
MmP OŽP, 
deratizační firma

  

Neodtéká kanalizace VaK   
Výlep plakátů mimo povolené plochy Městská policie okamžitý zásah 
Buzení veřejného pohoršení vč. podnapi-
lých osob 

PČR, Městská 
policie 

okamžitý zásah 

 

Voda 

 
 
 
 
 

Vodní toky a nádrže 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Znečištění vody, havárie, úniky látek 
škodlivých vodám mimo vodní tok 

hasiči, PČR   a dále řeší KÚ OŽPZ, ČIŽP, MmP 
OŽP, MO ČRS, Povodí Labe s.p., 
ZVHS, Rybniční hospodářství 
Lázně Bohdaneč 

Umývání automobilu u vody PČR zapište si SPZ vozidla 
Kvalita vody  ke koupání     
 - koupaliště provozovatel, 

KHS 
- pravidelná kontrola 

 - v přírodním prostředi KHS - jen hojně navštěvované lokality v 
určitém období 

Vylévání škodlivých látek do kanalizace Městská policie, 
VaK, KÚ OŽPZ,  
ÚMO 

  

Znečištění komunikací či jiných veřejných 
prostranství (únik olejů ap.)  

hasiči, Městská 
policie,  
SÚS PK 
SmP 

  
 
- silnice 1. třídy 
- ostatní komunikace 
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Pitná voda 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Uniká voda z prasklého potrubí VaK dispečink 24 hod. denně 
Zjištění kvality vody Zdravotní 

ústav nebo 
jiná laboratoř 
s akreditací 

placená služba 

Informace o kojenecké vodě KHS, dětský 
lékař 

  

Usazeniny ve vodovodu - teče rezavá 
voda 

VaK, 
provozovatel 
výměníkové 
stanice 

- studená voda 
- teplá užitková voda 

 

Zeleň 
 

 

 

 

 

Podmínky k vydání povolení pro kácení stromů a keřů 
• bez povolení může kácet v odůvodněných případech pouze vlastník 

pozemku (je-li to fyzická osoba) nebo uživatel pozemku s písem-
ným souhlasem vlastníka, a to pouze stromy do obvodu kmene 80 
cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a keřový porost do rozlo-
hy 40 m2 

• na jakoukoli jinou zeleň musí být vydáno povolení (i když se jedná 
např. o strom ovocný nebo polosuchý) 

• podnět ke kácení u městských pozemků může podat kdokoli (roz-
hodující je však stanovisko města jako vlastníka - nelze se odvolat) 

Co je třeba vědět při zjištění nepovoleného kácení nebo ničení 
zeleně 

• je třeba znát viníka, mít důkazy nebo svědky 
• viníkem jen ten, kdo strom kácí, nikoliv vlastník pozemku 
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Kácení stromů a mýcení keřů 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Povolení ke kácení ÚMO viz podmínky 

Nepovolené kácení Městská 
policie 

- okamžitý zásah 

  PČR - velmi rozsáhlé kácení 
  ÚMO - další řízení 
Bezodkladné kácení při ohrožení života či 
majetku 

vlastník, 
uživatel s 
písemným 
souhlasem 
vlastníka, 
hasiči 

poté je třeba oznámit ÚMO do 15 dnů 

Poškození zeleně 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Ničení zeleně (vandalismus) Městská 

policie, 
PČR 

okamžitý zásah 

Poškození zeleně větrem, stářím ÚMO   
Ničení zeleně při stavbách a výkopech ÚMO   
Posouzení zdravotního stavu stromu znalci, AOPK seznam znalců je na krajském soudu 
Vyčíslení finanční hodnoty stromu znalci, AOPK seznam znalců je na krajském soudu 
Vypalování trávy hasiči, měst-

ská policie 
zakázáno vyhláškou města č. 8/1-96 

 

Údržba a výsadba zeleně 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Údržba veřejné zeleně včetně parků ÚMO   
Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném 
prostranství 

ÚMO jen po předchozím souhlasu vlastníka 
pozemku 

Dým z pálení listí na zahradě MmP OŽP, 
ÚMO městská 
policie 

  

Odborné ošetření stromů ÚMO - rozhodnutí 
  AOPK, SmP, 

soukromé 
firmy 

- vykonání rozhodnutí 

Nepěkný vzhled stromů po úpravě ÚMO, ČIŽP   
Zaplevelené pozemky (ztěžují život aler-
gikům) 

ÚMO, MmP 
OŽP, SRS 
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Špatný stav břehových porostů ÚMO, 
správce toku 

- rozhodnutí 

Péče o městské lesy MmP OŽP na základě lesního hospodářského 
plánu 

Ostatní rostliny a houby 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Přenášení chráněných rostlin z přírody do 
zahrad 

ČIŽP, MmP 
OŽP, PČR 

zakázáno dle zákona 114/92 Sb., 
seznam chráněných živočichů a 
rostlin najdete ve vyhlášce č. 
395/1992 Sb. 

Nevhodné chování lidí v chráněných 
územích 

ČIŽP, MmP 
OŽP, PČR 

  

Nepůvodní, nebezpečně se šířící rostliny 
(např. bolševník velkolepý, křídlatka 
sachalinská a japonská, netýkavka 
žlaznatá) 

ÚMO, MmP 
OŽP, SRS 

  

Je nalezená houba jedlá? Muzeum 
Východních 
Čech, 

  

  Orlické mu-
zeum 

- mykologický klub 

Nepovolené obchodování s chráněnými 
rostlinami 

KÚ OŽPZ - rozhodnutí 

  AOPK - poradenská a odborná činnost 
Dovoz a vývoz rostlin KÚ OŽPZ - chráněné dle zákona  (CITES) 
  SRS - zemědělské 
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Živočichové 

 
 
 

Domácí zvířata 
Problém Kdo řeší Poznámka 
Týrání zvířat PČR - okamžitý zásah 
  KVS, ÚMO - kontrola, hlášení 
Toulavé kočky a psi, jiná opuštěná domá-
cí zvířata 

Městská 
policie, MmP 
OŽP 

Kdo najde opuštěné zvíře, má povin-
nost jej odevzdat na magistrátě nebo 
v útulku, je-li útulek zřízen. Magistrát 
má podle Občanského zákoníku 
(zákon č. 40/1964 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) povinnost posta-
rat se o takové zvíře po dobu jednoho 
roku. Utracení toulavých zvířat po 
určité době zákon (viz výše) mimo 
stanovené důvody usmrcení nedovo-
luje. Po uplynutí doby jednoho roku 
náleží péče o toulavá zvířata státu. 

Pokousání psem  Městská 
policie, PČR 

pokuste se zjistit majitele, získat 
doklad o očkování, vyhledejte lék. 
pomoc 

Uhynulé zvíře Městská 
policie, SmP 

  

  majitel Dle zákona č. 166/1999 Sb. (tzv. 
veterinární zákon) je chovatel povinen 
uhynulé zvíře zužitkovat (např. ků-
že…). Pokud to není možné, musí ho 
neškodně odstranit. U zvířat do 30 kg 
hmotnosti může zdechlinu zakopat do 
hloubky 80 cm s použitím desinfekč-
ních prostředků. Toto není dovoleno 
provádět v místech, kde je vysoká 
hladina spodní vody nebo v ochran-
ném pásmu, odkud se odebírá pitná 
voda. Druhou možností je obrátit se 
na specializovanou asanační firmu. 

  KVS, SmP - neznámý majitel 
Majitel neuklízí po svém psovi, nechává 
ho volně běhat 

Městská 
policie 

  

Chcete se ujmout opuštěného zvířete? psí útulek   
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Rady při problémech s chovem veterinární 
lékaři 

  

Ztracený pes či kočka útulek, M. 
policie 

  

Přihlášení psa k místnímu poplatku ÚMO   
Pes ruší noční klid štěkáním M. policie, 

ÚMO 
  

 

Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů – 
č. 162/1993 Sb., 167/1993 Sb a č. 193/1994 Sb. Podmínky, kdy může být zvíře 
usmrceno upravuje vyhláška č. 162/1993 Sb. ve znění novely č. 245/1996. 

Za týrání se mj. považuje: 
• nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly 
• omezování výživy a napájení zvířete bez zdravotních důvodů 
• omezování svobody pohybu zvířete 
• cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném zvířeti 
• provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu 
• chování zvířete v nevhodných podmínkách 
• zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje 

bolest 
• používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení 
• vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů 

 
 
 
 

Volně žijící živočichové 
Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce či ptáka, ponechte ho na místě 
a nedotýkejte se ho! Přes vaše dobré úmysly pomoci opuštěnému mláděti byste mu 
naopak velmi uškodili. Rodiče mláďata často krátkodobě opouštějí (např. při hledání 
potravy). 
 
V případě nálezu poraněného zvířete se pokuste ho zabezpečit proti úniku, ale nedo-
týkejte se ho holýma rukama, nehlaďte je - hrozí nebezpečí přenosu chorob. Po ma-
nipulaci se zvířetem si dobře omyjte ruce. U zvířat, která jsou přes svá poranění 
přítulná, je podezření na vzteklinu. Nesbírejte ani tělesné pozůstatky, parůžky apod. 
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Problém Kdo řeší Poznámka 
Poranění či nemocní živočichové   viz text výše pod nadpisem 
- (lovná) zvěř - srnky, zajíci,... myslivecký 

hospodář 
přes OMS 
ČMMJ  

  

- jiní volně žijící živočichové (labuť, ježek, 
dravci, opuštěná mláďata...) 

ZSHŽ, veteri-
nární kliniky a 
lékaři 

  

Roj včel, hnízdo vos či sršňů hasiči 
firmy 

- jen při bezprostředním nebezpečí 
- za úplatu (např. DDD tel. 
604348563, ASANA 602880750, 
Aleko 723723178, Destrol 
604625894) 

Uhynulé zvíře     
- (lovná) zvěř myslivecký 

hospodář 
přes OMS 
ČMMJ 

  

- ostatní volně žijící živočichové KVS   
- je-li vhodný k preparaci, AOPK, VČM,   

- má-li kroužek nebo je jinak označen MmP OŽP, 
KÚ OŽPZ 

  

Oznámení výskytu (pozorování) chráně-
ného či zvláštního živočicha 

AOPK, VČM Seznam chráněných živočichů a 
rostlin najdete ve vyhlášce č. 
395/1992 Sb. 

Chování zvířat uvedených na seznamu 
CITES 

KÚ OŽPZ nutno registrovat a provádět oznáme-
ní jakýchkoli změn v termínu daném 
zákonem 

Výjimka pro chov zvláště chráněných 
živočichů 

KÚ OŽPZ. 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 

  

Chov nebezpečného druhu zvířete - 
jedovatí hadi, ještěři nad 1 m  délky, 
nejedovatí hadi nad 3 m délky, některé 
druhy žab (Dendrobatidae), krokodýli, 
pštrosi, kasuáři, dravci a sovi, velcí pa-
poušci, velké šelmy, lidoopi ap.  

KVS nutné povolení, seznam je ve vyhláš-
ce 75/96 Sb. 

Ohrožuje vysoká zvěř nebo jiná volně 
žijící zvířata váš majetek? 

KÚ OŽPZ   
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WWW odkazy 
Magistrát města Pardubic www.mmp.cz 
 
Ekocentrum PALETA www.paleta.cz, ekocentrum@paleta.cz 
 
Centrální adresa www.centralniadresa.cz 
Centrální server veřejné správy obsahující, kromě informací z dalších oblastí (pod-
nikání, doprava, zdravotnictví, zaměstnání, věda, kultura…), také informace o 
životním prostředí (státní politika životního prostředí,Informace o vodě, půdě a 
ovzduší, národní parky a chráněné krajinné oblasti, alternativní zdroje energie, 
odpady…) informace o životním prostředí a mnoho užitečným odkazů (instituce, 
politika ŽP, předpisy…) 
 
Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz/sbirka  
 
Ministerstvo životního prostředí ČR      www.env.cz 
 
Krajský úřad Pardubického kraje   www.pardubickykraj.cz 
 
Služby města Pardubic a. s.  www.smp-pce.cz 
 
Český ekologický ústav www.ceu.cz 
Ústav, který se zabývá posuzováním vlivů na ŽP, provozuje informační centrum, 
uděluje známku „Ekologicky šetrný výrobek“, vypracoval Strategii trvale udržitel-
ného rozvoje pro Českou republiku…  
 
Zelený Kruh www.zelenykruh.cz 
Občanské sdružení Zelený kruh je servisní organizací, která sdružuje dvacet envi-
ronmentálních organizací působících na celém území ČR. Vznikl v listopadu 1989. 
V posledních letech se profiluje jako informační a legislativní centrum. 
 
Ekolist po drátě www.ekolist.cz 
EkoList po drátě vám nabízí zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další infor-
mace z oblasti životního prostředí.  
 
Ekolink www.ekolink.cz 
Specializovaný vyhledávač, kde najdete odkazy na vše, co souvisí s životním pro-
středím 
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Ekologický právní servis www.eps.cz 
Místo kam se můžete obracet s dotazy ohledně legislativy ŽP a vašich práv při péči 
o vaše životní prostředí nebo při jeho ohrožení) 
 
Ekospotřebitel www.ekospotrebitel.cz 
Server zaměřený na rady spotřebitelům (rady týkající se praní, nakupování, úspor 
elektrické energie, tepla, obalů, ochrana spotřebitele a další) 
 
Síť ekologických poraden www.ekoporadna.cz, step@ecn.cz 
Síť ekologických poraden sdružuje osoby a organizace zabývající se environmen-
tálním poradenstvím pro veřejnost. Environmentální poradny nabízejí veřejnosti 
každodenní radu a pomoc při řešení otázek týkajících se životního prostředí. 
 
Hnutí DUHA www.duhafoe.cz 
 
Sdružení obrany spotřebitelů  www.spotrebitele.cz 
Server podávající rady  jak se bránit proti nepoctivým prodejcům. 
 
Děti Země www.detizeme.cz 
 
Sdružení ARNIKA www.arnika.org 
 
Nadace na ochranu zvířat www.ochranazvirat.cz 
Organizace zaměřena na vzdělávání a osvětu o ochraně zvířat poskytuje telefonic-
ký poradenský servis veřejnosti, vydává vzdělávací materiály, pořádá a spolupořá-
dá semináře s tematikou ochrany zvířat.  
 
Svoboda zvířat  www.svobodazvirat.cz 
Občanské sdružení Svoboda zvířat je nevládní neziskovou organizací, jejímž hlav-
ním posláním je ochrana zvířat - zvířat držených v lidské péči i volně žijících živo-
čichů (které se snaží chránit i s jejich ekosystémem, v němž se vyskytují). 
 
Greenpeace www.greenpeace.org 
 
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina  
 www.pavucina-sev.cz 

 


