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Informace o výsledcích kontrol 

provedených na městských obvodech v roce 2022 

Do plánu kontrol na rok 2022 bylo zahrnuto celkem 5 odborů magistrátu, které provedly kontroly 
na městských obvodech v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Celkem bylo naplánováno 28 
kontrol a provedeno 29 kontrol (12 kontrol v přenesené působnosti, 4 v samostatné působnosti, ve 13 
případech kontrola kombinovaná – kontrola přenesené i samostatné působnosti zároveň). Proběhla 
jedna mimořádná kontrola (výkon přestupkové agendy). Proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolech o kontrole nebyly v žádném případě podány námitky (jedna z kontrol není ukončena, lhůta 
na námitky běží).  

Plán kontrol 2022 byl splněn v plném rozsahu (pouze nebyl dodržen časový plán kontrol dle jednotlivých 
měsíců, termíny kontrol byly prováděny dle aktuální personální a organizační situace na straně magistrátu 
i městských obvodů, vždy po vzájemné domluvě). 

 

Předmět kontrol: 

- výkon a evidence přestupkové agendy a správních činností s agendou souvisejících, 

- vidimace a legalizace, 

- výkon přenesené působnosti na úseku zákona o hazardních hrách, 

- rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací a uzavírky, povolování sjezdů (připojení nemovitostí na 
komunikace),  

- opravy a rekonstrukce komunikací, provádění údržby a kontrol komunikací, 

- kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny a v oblasti nakládání s 
odpady, 

- kontrola výkonu samostatné působnosti v oblasti nakládání s odpady, 

- vedení úřední desky vč. povinně zveřejňovaných informací. 
 

 

  



 

 

Závěry: 

Při kontrolách nebyly ve většině případů zjištěny závažné nedostatky vyžadující přijetí nápravných 
opatření. Ve většině případů byl konstatován výkon agendy na dobré úrovni. V několika případech bylo 
metodicky konzultováno a upraven pracovní postup, drobné nepřesnosti a formální nedostatky byly 
odstraněny ihned při kontrolách.  

Při provedené mimořádné kontrole byly zjištěny závažné nedostatky, kontrola není do data zpracování 
tohoto vyhodnocení ukončena (protokol předán dne 13. 12. 2022, běží 15denní lhůta pro podání námitek, 
uplynutím lhůty pro podání námitek bude kontrola ukončena). 

 

 

Kontroly na městských obvodech budou probíhat i nadále, dle schváleného a zveřejněného plánu roku 
2023 a v souladu s povinností kontroly v jednotlivých úsecích státní správy nejméně 1x za 3 roky, které 
ukládá Usnesení vlády č. 689/2013 O plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol ÚSC. Aktuální tříleté 
kontrolní hodnotící období 2020 – 2022 končí (povinnost kontroly každého úseku přenesené působnosti 
na každém úřadě městského obvodu minimálně 1x za 3 roky byla splněna), rokem 2023 začíná období 
2023 – 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato informace se podává na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a čl. 6 usnesení vlády č. 689/2013 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol územně 
samosprávných celků. 

 

Zpracovala: Ing. Markéta Řeháková, vedoucí oddělení kontroly 


