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Informace o výsledcích kontrol provedených  

Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2016: 

 

 

Odbor kancelář primátora 

 

Oddělení interního auditu a stížností: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole 

Plánované audity 
Mimořádný audit  
Veřejnosprávní kontroly 

2 
1 
6 

Nejčastější zjištěná pochybení: 

- Aktualizace vnitřních předpisů 
- Nastavení finančních limitů 

 

Oddělení krizového řízení: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty § 31 zák. č. 133/1985 o požární ochraně 
Jednotky dobrovolných hasičů: 
Jablonecké Paseky 
Proseč 
Kokonín 
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Nejčastější zjištěná pochybení: žádná 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Správní odbor 

 

Oddělení dopravně správních agend: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 247/2000 Sb., o získávání  
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změně některých zákonů  
ve znění pozdějších předpisů;  

 
 

 
0 

 Dodržování zákona č. 56/2001 Sb. o technických 
podmínkách provozu na pozemních komunikacích 

  
0 

Nejčastější zjištěná pochybení: žádná 

 

Živnostenský úřad: 

Živnostenské úřady zajišťují dozor nad dodržováním povinností, které ukládá: 

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren, 

- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, 

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, 

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

- zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách  

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty  
422 

 

Fyzické osoby 
Právnické osoby 

303 
119 

Nejčastější zjištěná pochybení: 

- § 17 odst. 3 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, 

- § 17 odst. 7 a 8 neoznačení provozovny zákonem požadovanými údaji 

- § 31 odst. 2 nepředložení dokladu prokazujícího právní důvod k užívání sídla, 
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- § 31 odst. 17 nepředložení dokladu o tom, že zaměstnanci splňují znalost 

bezpečnostních předpisů 

Neoprávněné podnikání, tj. výkon činnosti, která je živností bez živnostenského 

oprávnění, bylo zjištěno u 9 podnikatelů.   

 

Oddělení matriky a ověřování: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty  § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů – kontrola vedení 
matričních knih a sbírek listin 

Městský úřad Rychnov  
u Jablonce nad Nisou, 
matrika 

 
1x ročně 

 

Nejčastěji zjištěná pochybení: žádná 

 

Odbor stavební a životního prostředí 

 

Oddělení životního prostředí a státní památkové péče: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

 
Právnické a fyzické osoby  

 
3 

Nejčastější zjištěná pochybení: neoprávněné odnětí půdy ze ZPF (skladování 

velkého množství materiálu anebo nepovolené zemní práce) 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší 

 
Fyzické a právnické osoby  

 
2 

Nejčastější zjištěná pochybení: nebyla zjištěna  

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 
Právnické osoby  

 
22 

Nejčastější zjištěná pochybení: nevedení průběžné evidence o odpadech 

a nakládání s nimi, nezajištění využití nebo odstranění odpadů, netřídění odpadů 
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 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 254/2001 Sb. o vodách  

 
Právnické a fyzické osoby 

 
35 

Nejčastější zjištěná pochybení: nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
bez platného povolení vodoprávního úřadu dle § 8 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů 
 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 289/1995 Sb. o lesích  

 
Fyzické osoby 

 
1 

Nejčastější zjištěná pochybení: neoprávněné odnětí lesa 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny  

 
Fyzické osoby 

 
1 

Nejčastější zjištěná pochybení: poškození dřevin rostoucích mimo les 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči  

 
Právnické a fyzické osoby 

 
3 

Nejčastější zjištěná pochybení: nepečování o kulturní památku  

 

Oddělení dopravní a silniční: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích 

PO a FO podnikající 
 

 
6 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

PO  
1 

Nejčastější zjištěná pochybení: v jednom případě provádění výkopových prací bez 

povolení, jinak pouze drobné závady v rámci realizace (dopravní značení) 
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Stavební úřad: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty Dodržování zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 
Fyzické i právnické osoby 

 
57 

Nejčastější zjištěná pochybení: stavby realizované bez povolení nebo v rozporu se 

stavebním záklonem 

 

Odbor ekonomiky 

 

Oddělení rozpočtu:  

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby /subjekty  Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole 

 
Veřejnosprávní kontrola 

 
9 

Nejčastější zjištěná pochybení: 

- drobné nedostatky vnitřního kontrolního systému 
- absence některých vnitřních předpisů 
- nesoulad vnitřních předpisů se skutečností 
- neprovedené aktualizace některých vnitřních předpisů 

 

 

Obor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Oddělení sociálních služeb: 

 Počet provedených kontrol 

Kontrolované osoby/subjekty  
 

Dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve 
vnitřních prostorách zařízení zdravotních služeb. 

15 zařízení zdravotních 
služeb na území ORP 
Jablonec nad Nisou 
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Nejčastější zjištěná pochybení: žádná 

Zpracoval: IAS MMJBCNN 3.3.2017 




