Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Provedené kontroly za rok 2016

Odbor

Obrany a krizového řízení

Odbor výstavby – stavební úřad
Odbor správních činností
a přestupků - matrika

Veřejnosprávní kontrola

Vymezení druhu, předmětu či oblasti kontrol

Kontrola obcí v oblasti přenesené státní působnosti na
úseku krizového řízení ve smyslu ust. § 33 odst. 2 zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů.
Kontrola prostoru podle § 33b zákona č. 111/2006 Sb.
o pomoci v hmotné nouzi
Dodržování zákona č. 301/2000Sb., o matrikách, jménu a
příjmení ve znění jeho novel (dále jen zákon o matrikách) a
prováděcí vyhlášky MV č. 207/2001 Sb., při výkonu státní
správy v přenesené působnosti na úseku matrik
Kontroly zaměřeny na čerpání finančních prostředků
v souladu s právními předpisy

Životního prostředí a zemědělství Odpadové hospodářství

Vodní hospodářství

Ochrana ovzduší

Kontrolovaná
osoba
(počet)
fyzická/právnická

Popis nejzávažnějších a
nejčastějších nedostatků

Nebylo zjištěno porušení zákona.
0/10

4/0
0/9

0/ 3

0/46

8/33

11/22

Prostory splnily požadavky zákona
č. 111/2006 Sb.
Při kontrolách nebyly shledány
žádné nedostatky a nebyla přijata
žádná opatření k nápravě.
Porušení §8 odst. 4 a 5 a §11
zákona č. 563/1991 Sb. a §31 odst.
1a) zákona č. 250/2000 Sb. Dále
byly zjištěny nedostatky ve skladové
evidenci.
§ 39 odst.2 zák.č. 185/2001 Sb., o
odpadech, neplnění ohlašovací
povinnosti
Nezákonné nakládání s odpadními
vodami, nezákonné nakládání se
závadnými látkami
Porušení ust. § 16 odst. 4 zák. č.
201/2012 Sb., - pálení,nedodržování
provozních předpisů zdrojů

Obecní živnostenský úřad

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a
některých jiných provozoven v noční době
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

282/115

Neoznámení zahájení nebo
ukončení činnosti v provozovně,
neoznačení sídla nebo provozovny,
nezajištění způsobilosti provozovny,
neoprávněné podnikání atd.

