Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2020.
V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zpracovalo Město Litoměřice zprávu o výsledcích provedených kontrol za rok 2020 a zveřejňuje tyto údaje:
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Odbor správní

Odbor životního prostředí

Státní dozor nad autoškolou, státní
dozor nad stanicí měření emisí

Kontrola podle zvláštního právního
předpisu.

Kontroly dle zvláštních předpisů.

Dodržování zákona č. 250/2000 Sb., Dodržování zákona č. 455/1991 Sb. a
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. dalších souvisejících zvláštních
563/1991 Sb., vyhlášky č. 270/2010 předpisů.
Sb., zákona č. 340/2015 Sb., ČÚS,
vyhlášky č. 114/2002 Sb.

Dodržování zákona č. 247/2000 Sb.,
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 167/2002 Sb., dodržování zákona
č. 56/2001 Sb., vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů č. 302/2001 Sb.

Výkon státní správy na úseku vedení
matričních knih a sbírek listin

Dodržování povinnosti.

Příspěvkové
organizace
zřízené Právnické a podnikající fyzické osoby.
Městem
Litoměřice,
neziskové
organizace, spolky a fyzické osoby,
které obdržely finanční příspěvky od
Města Litoměřice za rok 2020.

Autoškoly registrované Městským
úřadem Litoměřice, stanice měření
emisí v působnosti Městského úřadu
Litoměřice

Matriční úřady.

odpadové hospodářství, ochrana zvířat, Splnění požadavků § 33b odst. 1
vodní hospodářství
zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Kontrolou pověřený odbor, útvar

Útvar kontroly a interního auditu

Odbor obecní živnostenský úřad

Druh kontroly

Veřejnosprávní kontrola.

Kontrola podle zvláštního předpisu.

Předmět kontroly

Oblast kontroly

Stavební úřad
Kontrola obytných prostorů podle § 33b
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi.
Pobytové místnosti a nebytové prostory
ve stavbách pro rodinnou rekreaci,
bytových domech, stavbách pro bydlení
a jiných stavbách

Počet provedených kontrol celkem

Počet kontrol se zjištěním:

z toho nejčastější zjištění

z toho nejzávažnější zjištění

Objem uložených sankcí v Kč

150

353

12

55

Nedodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o Porušení § 17 odst. 3.
inventarizaci. Nedoržění Českých
účetních standardů. Nedodržení zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smmluv.
Nedodržení vyhlášky o FKSP.
Nedodržení publikační činnosti ve
vazbě na zákon č. 340/2015 Sb.

0,-

Porušení § 63 odst. 1 – neoprávněné
podnikání.

203.000,-

7
0
Nezjištěny nedostatky

Nezjištěny nedostatky závažnějšího
charakteru.

0,-

10

86

3
Nesplnění oznamovací povinnosti
uzavření manželství a úmrtí cizince
v souladu s § 158b zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Nesplnění oznamovací povinnosti
v souladu s § 54 zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (výměna
matrik) a nesplnění oznamovací
povinnosti v souladu s § 158b zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
0,-

13

8

Špatný chov ovcí a psů, nepovolené
vypouštění odpadních vod, založení
nepovolené skládky odpadů

Soulad s požadavky uvedeného zákona.

Týrání zvířat.

Nesoulad s požadavky uvedeného
zákona.

120.900,-

Litoměřicích dne: 15.2.2021
vypracovala: Mgr. Šárka Pěkná

8

tajemník úřadu: Mgr. Milan Čigáš

0,-

