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Plán vnější kontrolní a metodické činnosti -  
- MĚSTSKÉ OBVODY 2023 

Ve spolupráci s dotčenými odbory magistrátu, v souladu s hlavou VII zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s čl. 22 Statutu města Pardubic, Usnesením vlády 
č. 689/2013 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol ÚSC a se Směrnicí č. 6/2021 o kontrolní 
činnosti města (čl. 29), je sestaven následující plán kontrol samostatné a přenesené působnosti na 
městských obvodech pro rok 2023. 

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ KONTROL: 

Součástí kontrol prováděných jednotlivými odbory je také následná kontrola odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrolách v předchozích letech a metodická doporučení pro vedení a výkon kontrolované 
agendy. 

Odbor správních agend: 

- oddělení přestupků (OSA – P) - výkon a evidence přestupkové agendy a správních činností 
souvisejících s přestupkovou agendou, 

- oddělení přestupků (OSA – P) – následná kontrola zjištěných nedostatků v agendě přestupků po 
mimořádné kontrole v roce 2022, 

- oddělení matriky (OSA – M) - provádění vidimace a legalizace. 

Odbor dopravy (OD): 

- rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací a uzavírky, 

- povolování sjezdů (připojení nemovitostí na komunikace), 

- opravy a rekonstrukce komunikací, 

- provádění údržby a kontrol komunikací (včetně kontroly čerpání přidělených finančních 
prostředků na opravy a údržbu komunikací). 

Odbor ekonomický (OE): 

- výkon přenesené působnosti na úseku zákona o místních poplatcích, daňové řízení. 

Kancelář tajemníka (KT) ve spolupráci s odborem ekonomickým (oddělením účetnictví): 

- inventarizace k 31. 12. 2022 (nastavení postupů a provedení). 

V úvodu zmíněné usnesení vlády ve své příloze uvádí úseky státní správy a ukládá nejméně 1x za 3 roky 
každý úsek na každém úřadu městského obvodu zkontrolovat, rok 2023 je prvním rokem nového 
kontrolního období 2023 – 2025. 



 

ČASOVÝ PLÁN KONTROL: 

Rozvržení dle jednotlivých městských obvodů: 

  leden - únor březen - duben květen - červen září - říjen listopad 

MO I OSA - P OE KT     

MO II   OE KT OD   

MO III   OSA - M 

 

OE OSA - P 

MO IV   OSA - M   OE   

MO V     OSA - P     

MO VI   OSA - P   OD 
  

MO VII     KT     

MO VIII           

 

Rozvržení dle kontrolujících odborů magistrátu: 

  leden - únor březen - duben květen - červen září - říjen listopad 
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