Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2016 dle § 26
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provedených
v Úřadu městské části Praha 4
V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává ÚMČ Praha 4 jako
kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016.

1. Odbor stavební (oblast vodního hospodářství, oblast stavební)
Předmět kontrol – dodržování hmotně právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů):
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;
Kontrolní orgán

Oblast kontroly

Předmět kontrol

Odbor
stavební
oddělení
vodoprávní

Vodoprávní
problematika

Kontrola dodržování
ustanovení vodního
zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o
změně některých
zákonů, v platném
znění

Odbor
stavební
oddělení
státního
dozoru

Zákon o pomoci
v hmotné nouzi
– poskytnutí
údajů Úřadu
práce

Kontrola prostorů
ohledně splnění
požadavků na trvalé
bydlení – v souladu se
zákonem č. 111/2006
Sb., o pomoci
v hmotné nouzi

1

Počet
kontrol

Výsledky kontrol
Ve 2 případech nebylo
zjištěno porušení ustanovení
předmětného zákona o
vodách.

5

2

Ve 3 případech bylo zjištěno
porušení ustanovení zákona
a byly předány podněty
k následným správním
řízením.
V obou dvou případech bylo
zjištěno splnění požadavků
na trvalé bydlení

2. Odbor životního prostředí a dopravy (oblast životního prostředí a odpadového
hospodářství, oblast životního prostředí a dopravy)
Předmět kontrol – dodržování hmotně právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů):
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech);
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Kontrolní orgán

Počet
kontrol

Výsledky kontrol

Zákon o
odpadech

Kontrola u
právnických a
fyzických osob
podnikajících
z hlediska
nakládání
s odpady (§66
odst. 2 zákona o
odpadech

272

Bylo uděleno 114 pokut za
porušení § 66 odst. 2 písm. a)

Zákon o
pozemních
komunikacích

Kontrola
dodržování
zákona

18

Bylo zajištěno odstranění
zjištěných nedostatků

Oblast kontroly

Odbor životního
prostředí a
dopravy
Oddělení
životního
prostředí a
odpadového
hospodářství
Odbor životního
prostředí a
dopravy
Oddělení
dopravy

Předmět kontrol

2

3. Odbor živnostenský (oblast živnostenského podnikání)
Předmět kontrol – dodržování hmotně právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů):
 Zákon č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 Zákon č.307/2013 Sb., o povinném značení lihu

Kontrolní orgán

Oblast kontroly

Předmět kontrol

Zákon č.
455/1991 Sb.,o
živnostenském
podnikání

Odbor
živnostenský

Zákon č.
634/1992 Sb., o
ochraně
spotřebitele

Počet
kontrol

Výsledky kontrol

549

Kontrola u
právnických a
fyzických osob
podnikajících
podle zákona o
živnostenském
podnikání

Zákon
č.307/2013 Sb.,
o povinném
značení lihu

78

76

3

Uloženo 90 pokut
v blokovém řízení
v částce 62.400,- Kč
Uloženo 32 pokut
ve správním řízení
v částce 207.000,- Kč.

4. Odbor kontrolní (oblast finanční kontroly)
Kontrolní orgán

Odbor
kontrolní

Oblast
kontroly

320/2001 Sb., o
finanční
kontrole ve
veřejné správě

Předmět kontrol

Veřejnosprávní
kontroly u
příspěvkových
organizací
zřizovaných MČ

4

Počet
kontrol

Výsledky kontrol

4

Jedná se o kontroly na místě
dle hlavy III kontrolního
řádu, jejichž předmětem byla
kontrola hospodaření
s poskytnutým neinvestičním
příspěvkem MČ Praha 4.
Kontrolami nebylo zjištěno
nehospodárné nakládání
finančních prostředků.

5. Odbory úřadu
Oblast
kontroly

Předmět kontrol

320/2001 Sb., o
finanční
kontrole ve
veřejné správě

Veřejnosprávní
kontroly u
žadatelů a
příjemců veřejné
finanční podpory
(granty)
poskytované MČ
Praha 4

Kontrolní orgán
Oblast kultury
a sportu,
oblast životního
prostředí,
oblast sociální

Počet
kontrol

Výsledky kontrol

18

Jedná se o kontroly na místě
dle hlavy III kontrolního
řádu, jejichž předmětem byla
kontrola hospodaření
s poskytnutým neinvestičním
příspěvkem MČ Praha 4.
Kontrolami nebylo zjištěno
nehospodárné nakládání
finančních prostředků.

V Praze dne 9.2.2017

Ing. Michal Kárník
tajemník Úřadu městské části Praha 4

5

