
Plán kontrol výkonu PŘENESENÉ působnosti městských obvodů města Ústí nad Labem  na rok 2023

město Neštěmice Sev.Terasa Střekov

Evidence obyvatel-ohlašovna 

pobytu

Výkon přenesené působnosti na 

úseku vedení správních řízení ve 

věci zrušení údaje o místu 

trvalého pobytu

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení); Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů  

květen květen květen květen

Matrika Kontrola na úseku matrik

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a změně některých souvisejících 

zákonů

listopad listopad

Výkon veřejného opatrovnictví

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

dle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném 

přístupu k informacím; OZV č. 4/2012 

Statutárního města Ústí n. L.

2. pololetí 2. pololetí 2. pololetí 2. pololetí

Sociální práce

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi; Vyhl.č. 332/2013 Sb., o vzoru 

Standardizovaného záznamu sociálního 

pracovníka

2. pololetí 2. pololetí 2. pololetí 2. pololetí

Odbor 

přestupkových 

agend Magistrátu 

města Ústí nad 

Labem

Přestupky
Výkon přenesené působnosti na 

úseku vedení přestupkových 

řízení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení)
květen

červen 

červenec

červen 

červenec

červen 

červenec

červen 

červenec

Kontrola agendy vydávání 

rybářských lístků
§ 13 zákona  č. 99/2004 Sb. říjen     

listopad

říjen     

listopad

Hmotně právní úprava

Kontrola náhradní výsadby § 9 zákona  č. 114/1992 Sb.

Ochrana přírody

Odbor životního 

prostředí 

Magistrátu města 

Ústí n. L.

Správní a 

živnostenský odbor 

Magistrátu města 

Ústí nad Labem

Úřad městského obvodu Ústí nad LabemKontrolovaný úsek státní 

správy
Kontrolní orgán Předmět kontroly

Odbor sociálních 

služeb                                           

Magistrátu města 

Ústí nad Labem

Sociálních věcí



VNĚJŠÍ kontrolní činnost MmÚ za rok 2021 v SAMOSTATNÉ působnosti

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí n. L.) kontrol
zjištěných 

nedostatků

  opatření k 

nápravě 

kont.zjištění 

archiv města PO zřízená městem Ústí n. L. dohlídka spisové služby 1 1 1

ÚMO ÚL Střekov metodická dohlídka rozpočtování 1 1 1

ÚMO Ústí nad Labem kontrola agendy místního poplatku 2 0 0

kancelář tajemníka PO zřízené městem Ústí n. L. hospodaření s prostředky FKSP 2 3 2

oddělení kontroly Příjemci dotací - prostřednictvím OŠKS poskytování dotací na celoroční činnost 2 11 1

PO zřízená městem Ústí n. L. kontrola uzavřených nájemních smluv 1 3 1

PO zřízená městem Ústí n. L. kontrola odstranění nedostatků z kontroly VZMR 1 0 0

Příjemci dotací - oblast kultury kontrola čerpání poskytnuté dotace 1 0 0

Příjemci dotací - sociální oblast kontrola čerpání poskytnuté dotace 2 0 0

kontrola stravování ve vybraných ZŠ;  MŠ a DpS 19 42 19

kontrola inventarizace majetku 4 12 0

kontrola nájemních smluv uzavřených do 1 roku 1 2 0

kontrola vedení evidence autoprovozu 1 5 1

kontrola zadávání veřejných zakázek 2 0 0

KONTROLNÍ SOUČET 40 80 26

městských organizací, 

strategického rozvoje a investic

druh, předmět, oblast  kontrol

celkový počet

finanční

kontrolovaný subjekt

školství, kultury a sportu  

PO zřízené městem Ústí n. L.



VNĚJŠÍ kontrolní činnost MmÚ za rok 2021 v PŘENESENÉ působnosti

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
zjištěných 

nedostatků

uložených 

opatření

státní odb.dozor na linkách MHD 6 0 0

státní odb.dozor - vnitrostátní veř.linková doprava 1 0 0

státní dozor ve věcech drah 1 0 0

terénní kontrola na Lanové dráze Na Větruši 1 0 0

taxislužba provozovaná v ÚL výkon st.odb.dozoru - provozování taxislužby 5 3 3

územ. plánování  a stavebního řádu památková péče dodržování podmínek rekonstr. památk. objektů 2 0 0

přestupkových agend Úřad městského obvodu ÚL kontrola přestupkové agendy 1 18 0

sociálních služeb Úřady městských obvodů ÚL kontrola realizace metod sociální práce 4 0 0

správní a živnostenský 

výkon přenes.půs. na úseku vedení matričních

knih a sbírek listin 

Úřady městských obvodů ÚL výkon státní správy na úseku evidence obyvatel 4 0 0

plnění povinností a podmínek stanovených vyhl.

č. 302/2001 Sb.

podnikatelé v oblasti CK a CA 1 0 0

živnost : Hostinská činnost 7 2 2 BP

živnost : Masérské, rekondiční a regen. sl. 27 0 0

živnost : Provozování solárií 14 1 1  BP

kontrola sídel PO 107 91 91  BP

kontroly v okrajových částech spr.obvodu 9 5 5 BP

ostatní provedené kontroly 32 23 23 BP

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1 232 146 6 + 122 BP

Vysvětlivka : BP - bloková pokuta

Pozn . ke zjištěným nedostatkům odd. živnostenského úřadu při kontrolách se opakuje porušení ust. § 17 odst. 3 a  § 31 odst. 2 živnostenského zákona

oddělení správních činností 

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

celkový počet

Dopravní podnik města Ústí n. L.odbor dopravy a majetku                                              
oddělení silničního a správního úřadu

3

Obecní úřady 3 0 0

oddělení živnostenského úřadu

Stanice měření emisíoddělení registru vozidel 7 3

dodržování právních předpisů

Stránka 1



označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
zjištěných 

nedostatků

uložených 

opatření

životního prostředí

právnické  a fyzické osoby správní činnost na úseku ochrany přírody 10 2 1

právnické  a fyzické osoby náhradní výsadba a následná péče 13 0 0

odborné posouzení stavu MTB stezek 1 1 1

těžby v porostech do 80ti let věku 1 0 0

odklady zalesnění a zajištění lesních kultur 1 0 0

škody zvěří a snížení stavu zvěře 2 2 2

odd. ochrany přírody - úsek rybářství ÚMO Ústí nad Labem kontroly agendy vydávání rybářských lístků 2 0 0

kontrola dodržování využívání pozemků, které jsou

součástí ZPF

využití ZPF 34 34 34

odd. ochrany ovzduší právnické a fyzické osoby správní činnost na úseku ochrany ovzduší 8 0 0

právnické a fyzické osoby kontrola povinností původců odpadů 25 1 1

AVE Ústí n. L. plnění smlouvy o poskytování služeb 6 0 0

odd. vodního hospodářství právnické a fyzické osoby dodržování zákona č. 254/2001 Sb. 61 20 20

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 2 169 60 59

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1+2 401 206 65 + 122 BP

 

odd. odpadového hospodářství

celkový počet

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

odd. ochrany přírody 

5 0 0

odd. ochrany přírody - úsek myslivost, les právnické osoby a spolky

odd. ochrany přírody - úsek ZPF právnické a fyzické osoby

Stránka 2



Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 v SAMOSTATNÉ působnosti - Magistrát města Ústí nad Labem

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí n. L.) kontrol

  opatření k 

nápravě 

kont.zjištění 

PO zřízené městem Ústí n. L. dohlídka spisové skužby 3 1

ÚMO Ústí nad Labem dohlídka spisové skužby 1 0

ÚMO ÚL Střekov metodická dohlídka rozpočtování 1 0

ÚMO Ústí nad Labem kontrola vyměřování místního poplatku 2 0

ÚMO Ústí nad Labem vedení úřední desky vč. povinně zveřejňovaných inf. 2 2

ÚMO Ústí nad Labem dodržování vybraných ust. zák. č. 106/1999 Sb. 2 2

kancelář tajemníka       PO zřízená městem Ústí n. L. hospodaření s veřejnými prostředky 1 1

oddělení kontroly PO zřízená městem Ústí n. L. hospodaření s prostředky FKSP 1 0

PO zřízená městem Ústí n. L. dodržování vybraných ust. zák. č. 106/1999 Sb. 1 0

PO zřízená městem Ústí n. L. zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 0

Příjemci dotací - oblast sportu kontrola čerpání poskytnuté dotace 5 1

Příjemci dotací - oblast kultury kontrola čerpání poskytnuté dotace 2 0

Příjemci dotací - sociální oblast kontrola čerpání poskytnuté dotace 1 0

Příjemci dotací - volnočas. aktivity kontrola čerpání poskytnuté dotace 2 0

kontrola stravování ve vybraných ZŠ;  MŠ a DpS 15 13

kontrola pokladny a náležitostí pokladních dokladů 2 0

kontrola inventarizace majetku 3 0

kontrola zadávání veřejných zakázek 2 0

vedení evidence autoprovozu 1 1

kontrola účetnictví a dotace 1 1

kontrola nájemních smluv uzavřených do 1 roku 1 0

KONTROLNÍ SOUČET 50 22

celkový počet

městských organizací a školství PO zřízené městem Ústí n. L.

kultury, sportu a sociálních služeb

druh, předmět, oblast  kontrolkontrolovaný subjekt

archiv města

finanční



Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 v PŘENESENÉ působnosti - Magistrát města Ústí nad Labem

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
uložených 

opatření

dopravy a majetku

Dopravní podnik města Ústí n. L. výkon st.odb.dozoru - trolejb. a lanová doprava 3 0

Dopravní podnik města Ústí n. L. výkon st.odb.dozoru - autobusová doprava 3 0

taxislužba provozovaná v ÚL výkon st.odb.dozoru - provozování taxislužby 7 0

investic a územního plánování památková péče dodržování podm. rekonstr. památk. objektů 2 0

přestupkových agend Úřady městských obvodů ÚL kontrola přestupkové agendy 2 0

sociálních věcí Úřady městských obvodů ÚL kontrola realizace metod sociální práce 4 0

správní

Městské úřady výkon přenes.půs. na úseku vedení matričních 3 0

Obecní úřady knih a sbírek listin  (předmět kontr. č. 1 ) 5 0

Úřady městských obvodů ÚL předmět kontr. č. 1  + správní řízení ve věci 

změny jména a příjmení, vidimace a legalizace

odd. správních činností k Úřady městských obvodů ÚL vedení sp.řízení ve věci zrušení údaje o místu TP 4 0

oddělení regisru řidičů Autoškoly Ústí nad Labem dodržování právních předpisů 4 0

oddělení registru vozidel stanice měření emisí (SME) státní odborný dozor nad činností SME 4 0

živnostenský

podnikatelé v oblasti CK a CA 3 1 BP

podnik. FO s rozdílnou adresou bydl. a sídla 3 3 BP
Vysvětlivka : BP - bloková pokuta podnikatelé FO se zahraniční účastí 1 1 BP

živnost : Hostinská činnost 36 13  BP

živnost : Pedikůra, manikůra 42 1  BP

živnost : Truhlářství, podlahářství 17 2 BP
Pozn . ke zjištěným nedostatkům: kontrola sídel PO 33 15  BP
 g při kontrolách se opakuje porušení jednotlivého kontroly v okrajových částech spr.obvodu 13 5 BP

      ustanovení  "Živnostenského zákona" ostatní provedené kontroly 275 61 BP

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1 466 102 BP

celkový počet

0

odd. silničního a správního úřadu

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

odd. správních činností j

2

dodržování právních předpisů

Stránka 1



označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
uložených 

opatření

životního prostředí

právnické, fyzické osoby správní činnost na úseku ochr.přír. - neplánovaná 4 3

právnické osoby náhradní výsadba a následná péče 16 0

ÚMO Ústí nad Labem náhradní výsadba a následná péče 9 0

zalesnění a zajištění lesních kultur 2 0

úprava stavu nenomované zvěře 2 0

odd. ochrany přírody - úsek ZPF právnické a fyzické osoby dodržování zákona č. 334/1992 Sb. 17 5

odd. ochrany ovzduší právnické a fyzické osoby správní činnost na úseku ochrany ovzduší 12 0

právnické a fyzické osoby kontrola povinností původců odpadů 13 0

ÚMO Ústí nad Labem kontrola povinností původců odpadů 1 0

AVE Ústí n. L. plnění smlouvy o poskytování služeb 6 0

odd. vodního hospodářství právnické a fyzické osoby dodržování zákona č. 254/2001 Sb. 25 2

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 2 107 10

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1+2 573 10 + 102 BP

 

odd. odpadového hospodářství

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol
celkový počet

odd. ochrany přírody 

odd. ochrany přírody - úsek myslivost, les právnické osoby a spolky

Stránka 2



Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 v SAMOSTATNÉ působnosti - Magistrát města Ústí nad Labem

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí n. L.) kontrol

  opatření k 

nápravě 

kont.zjištění 

PO zřízené městem Ústí n. L. dohlídka spisové skužby 1 0

ÚMO Ústí nad Labem dohlídka spisové skužby 3 1

ÚMO ÚL město metodická dohlídka rozpočtování 1 0

ÚMO Ústí nad Labem kontrola vyměřování místního poplatku 4 0

PO zřízená městem Ústí n. L. hospodaření s veřejnými prostředky 1 1

ÚMO Ústí nad Labem vedení úřední desky vč. povinně zveřejňovaných inf. 2 2

ÚMO Ústí nad Labem dodržování vybraných ust. zák. č. 106/1999 Sb. 2 2

Příjemci dotací - oblast sportu kontrola čerpání poskytnuté dotace 6 1

Příjemci dotací - oblast kultury kontrola čerpání poskytnuté dotace 4 1

Příjemci dotací - sociální oblast kontrola čerpání poskytnuté dotace 2 2

Příjemci dotací - volnočas. aktivity kontrola čerpání poskytnuté dotace 1 0

kontrola stravování ve vybraných ZŠ;  MŠ a DpS 15 14

kontrola pokladny a náležitostí pokladních dokladů 2 0

kontrola inventarizace majetku 3 0

kontrola zadávání veřejných zakázek 2 0

vedení evidence autoprovozu 2 2

následná kontrola hospodaření s veř.prostředky 1 1

kontrola účetnictví a dotace 1 0

kontrola nájemních smluv uzavřených do 1 roku 1 0

KONTROLNÍ SOUČET 54 27

kontroly

kultury, sportu a sociálních služeb

městských organizací a školství PO zřízené městem Ústí n. L.

druh, předmět, oblast  kontrol

celkový počet

kontrolovaný subjekt

archiv města

finanční



Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 v PŘENESENÉ působnosti - Magistrát města Ústí nad Labem

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
uložených 

opatření

dopravy a majetku

Dopravní podnik města Ústí n. L. výkon st.odb.dozoru - trolejb. a lanová doprava 5 0

Dopravní podnik města Ústí n. L. výkon st.odb.dozoru - autobusová doprava 2 0

taxislužba provozovaná v ÚL výkon st.odb.dozoru - provozování taxislužby 5 0

investic a územního plánování památková péče dodržování podm. rekonstr. památk. objektů 2 0

přestupkových agend Úřad městského obvodu ÚL kontrola přestupkové agendy 1 0

sociálních věcí Úřady městských obvodů ÚL kontrola realizace metod sociální práce 4 0

správní

Městské úřady výkon přenes.půs. na úseku vedení matričních 3 0

Obecní úřady knih a sbírek listin  (předmět kontr. č. 1 ) 5 0

předmět kontr. č. 1  + správní řízení ve věci 

změny jména a příjmení, vidimace a legalizace

odd. správních činností  k Úřady městských obvodů ÚL vedení sp.řízení ve věci zrušení údaje o místu TP 4 0

odd. registrů a technické způsobilosti vozidel stanice měření emisí (SME) státní odborný dozor nad činností SME 2 1

správa provozu na pozemních komunikacích Autoškoly Ústí nad Labem dodržování právních předpisů 4 0

živnostenský

podnikatelé v oblasti CK a CA 3 3 BP

podnik. FO s rozdílnou adresou bydl. a sídla 1 15 BP
Vysvětlivka : BP - bloková pokuta podnikatelé PO se zahraniční účastí 1 0

živnost : Hostinská činnost 43 10  BP

živnost : Truhlářství, podlahářství 4 0
Pozn . ke zjištěným nedostatkům: živnost : Řeznictví, uzenářství 2 3  BP
 g při kontrolách se opakuje porušení jednotlivého kontrola sídel PO 25 21 BP

      ustanovení  "Živnostenského zákona" kontroly v okrajových částech spr.obvodu 58 7  BP

ostatní provedené kontroly 261 101  BP

Vysvětlivka: TP -
 
trvalého pobytu

Vysvětlivka: BP - bloková pokuta

odd. silničního a správního úřadu

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1

celkový počet

dodržování právních předpisů

odd. správních činností  j

Úřady městských obvodů ÚL 2 0

1 + 89 PB437

Stránka 1



označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
uložených 

opatření

životního prostředí

odd. ochrany přírody právnické, fyzické osoby a sdružení správní činnost na úseku ochrany přírody 19 4

odd. ochrany přírody - úsek myslivost, les právnické osoby a spolky zajištění lesních kultur; úprava stavu nenomov.zvěře 4 4

odd. ochrany přírody - úsek rybářství ÚMO Ústí nad Labem agenda vydávání rybářských lístků 4 0

odd. ochrany přírody - úsek ZPF právnické a fyzické osoby dodržování zákona č. 334/1992 Sb. 41 29

odd. ochrany ovzduší právnické a fyzické osoby správní činnost na úseku ochrany ovzduší 17 0

právnické a fyzické osoby kontrola povinností původců odpadů 30 1

ÚMO Ústí nad Labem kontrola povinností původců odpadů 1 0

odd. vodního hospodářství právnické a fyzické osoby dodržování zákona č. 254/2001 Sb. 23 7

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 2 139 45

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1+2 576 46 + 89 PB

 

celkový počet

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

odd. odpadového hospodářství

Stránka 2



Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 v SAMOSTATNÉ působnosti - Magistrát města Ústí nad Labem

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí n. L.) kontrol

  opatření k 

nápravě 

kont.zjištění 

archiv města PO zřízené městem Ústí n. L. dohlídka spisové skužby 4 0

ÚMO ÚL Neštěmice metodická dohlídka rozpočtování 1 0

ÚMO ÚL Severní Terasa kontrola vyměřování místního poplatku 1 0

PO zřízená městem Ústí n. L. poskytování cestovních náhrad vč. vedení evidence 5 5

PO zřízená městem Ústí n. L. hospodaření s veřejnými prostředky 1 1

ÚMO Ústí nad Labem příjmy v oblasti místních a ostatních poplatků 1 1

ÚMO Ústí nad Labem administrace veřejných zakázek malého rozsahu 1 1

Příjemci dotací - oblast sportu kontrola čerpání poskytnuté dotace 4 0

Příjemci dotací - oblast kultury kontrola čerpání poskytnuté dotace 3 0

Příjemci dotací - sociální oblast kontrola čerpání poskytnuté dotace 3 0

PO zřízená městem Ústí n. L. kontrola stravování ve vybraných ZŠ;  MŠ a DpS 15 15

PO zřízená městem Ústí n. L. kontrola pokladny a náležitostí pokladních dokladů 2 0

PO zřízená městem Ústí n. L. kontrola inventarizace majetku 3 0

PO zřízená městem Ústí n. L. kontrola zadávání veřejných zakázek 2 0

PO zřízená městem Ústí n. L. vedení evidence autoprovozu 1 1

Organizace veřejné služby dodržování smlouvy o zajištění závazku veř.služby 1 0

KONTROLNÍ SOUČET 48 24

 

druh, předmět, oblast  kontrol

celkový počet

městských organizací a školství

finanční

kontroly

kultury, sportu a sociálních služeb

kontrolovaný subjekt



Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 v PŘENESENÉ působnosti - Magistrát města Ústí nad Labem

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
uložených 

opatření

dopravy a majetku

Dopravní podnik města Ústí n. L. výkon st.odb.dozoru - trolejb. a lanová doprava 5 0

Dopravní podnik města Ústí n. L. výkon st.odb.dozoru - autobusová doprava 5 0

taxislužba provozovaná v ÚL výkon st.odb.dozoru - provozování taxislužby 7
zahájeno spr. 

řízení (3)

investic a územního plánování památková péče dodržování podm. rekonstr. památk. objektů 2 0

přestupkových agend Úřad městského obvodu ÚL kontrola přestupkové agendy 1 0

sociálních věcí Úřady městských obvodů ÚL kontrola realizace metod sociální práce 4 0

správní

odd. osobních dokladů a evidence obyvatel Úřady městských obvodů ÚL vedení sp.řízení ve věci zrušení údaje o místu TP 4 0

Městské úřady výkon přenes.půs. na úseku vedení matričních 3 0

Obecní úřady knih a sbírek listin  (předmět kontr. č. 1 ) 5 1

Úřady městských obvodů ÚL předmět kontr. č. 1  + správní řízení ve věci 

změny jména a příjmení, vidimace a legalizace

odd. registrů a technické způsobilosti vozidel stanice měření emisí (SME) státní odborný dozor nad činností SME 1 0

správa provozu na pozemních komunikacích Autoškoly Ústí nad Labem dodržování právních předpisů 8 0

živnostenský

podnikatelé v oblasti CK a CA 8 3 BP

podnik. FO s rozdílnou adresou bydl. a sídla 17 15 BP
Vysvětlivka : BP - bloková pokuta podnikatelé PO se zahraniční účastí 31 0

živnost : Hostinská činnost 51 10  BP

živnost : Zlatnictví a klenotnictví 3 0
Pozn . ke zjištěným nedostatkům: živnost : Pekařství a cukrářství 7 3  BP
 g při kontrolách se opakuje porušení jednotlivého kontrola sídel PO 52 21 BP

      ustanovení  "Živnostenského zákona" kontroly v okrajových částech spr.obvodu 57 7  BP

ostatní provedené kontroly 475 101  BP
1 + 184 PB

3 spr.řízení

Vysvětlivka: TP -
 
trvalého pobytu

Vysvětlivka: BP - bloková pokuta

748

odd. silničního a správního úřadu

odd. správních činností

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1

celkový počet

dodržování právních předpisů

2 0

Stránka 1



označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem) kontrol
uložených 

opatření

životního prostředí

právnické a fyzické osoby kontrola povinností původců odpadů 37 17

právnická osoba plnění smlouvy o poskytování služeb 6 0

odd. ochrany ovzduší právnické a fyzické osoby správní činnost na úseku ochrany ovzduší 18 7

odd. ochrany přírody právnické, fyzické osoby a sdružení správní činnost na úseku ochrany přírody 15 0

odd. ochrany přírody - úsek myslivost, les právnické osoby a spolky zajištění lesních kultur; úprava stavu nenomov.zvěře 4 0

odd. ochrany přírody - úsek ZPF právnické a fyzické osoby dodržování zákona č. 334/1992 Sb. 8 0

odd. vodního hospodářství právnické a fyzické osoby dodržování zákona č. 254/2001 Sb. 72 31

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 2 160 55

56 + 184 PB

3 spr.řízení

 

odd. odpadového hospodářství

KONTROLNÍ SOUČET - stránka 1+2 908

celkový počet

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

Stránka 2



označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem)
provedených 

kontrol

uložených 

opatření

archiv města PO zřízené městem Ústí n. L. dohlídka spisové služby dle z.č. 499/2004 Sb. 4 0

kontrola vyměřování místního poplatku 2 0

metodická dohlídka rozpočtování 1 0

kontrola nastavení vnitř. kontrolního systému 3 3

kontrola použití účelových finan. prostředků 2 0

kontrola příjmů za pronájem svěřeného majetku 1 1

kontrola autoprovozu a cestovních náhrad 1 1

kontrola poskyt. dotací a darů z rozpočtu MO 4 2

kontrola dodržování zákona č. 106/1999 Sb. 4 1

Příjemci dotací - oblast sportu kontrola čerpání poskytnuté dotace 12 0

Příjemci dotací - oblast kultury kontrola čerpání poskytnuté dotace 2 0

Příjemci dotací - sociální oblast kontrola čerpání poskytnuté dotace 1 0

kontrola stravování ve vybraných ZŠ;  MŠ a DpS 15 12

kontrola pokladny a náležitostí pokladních dokladů 2 0

kontrola inventarizace majetku 4 0

kontrola zadávání veřejných zakázek 2 0

následná kontrola přijatých opatření 2 2

životní prostředí ÚMO Ústí nad Labem provedení náhradní výsadby dle rozh. OŽP 4 0

 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 v SAMOSTATNÉ působnosti - Magistrát města Ústí n. L.

celkový počet

ÚMO Ústí nad Labem

kontroly

PO zřízené městem Ústí n. L.

finanční

ÚMO Ústí nad Labem

kultury, sportu a sociálních služeb

městských organizací a školství

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

PO zřízené městem Ústí n. L.



Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 v PŘENESENÉ působnosti - Magistrát města Ústí nad Labem

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem)
provedených 

kontrol

uložených 

opatření

výkon státní správy drážního správ. úřadu ve věcech

trolejbusové a lanové dopravy dle z.č. 266/1994 Sb.

výkon stát. odborného dozoru ve věcech provozování

autobusové dopravy v rámci MHD dle z.č. 111/1994 Sb.

výkon stát. odborného dozoru ve věcech provozování

taxislužby dle z.č. 111/1994 Sb.

investic a územního plánování památkový objekt kontrola plnění podmínek stanovených k obnově 

vybraného památkového objektu

Úřady městských obvodů 

Ústí nad Labem

Úřady městských obvodů realizace metod sociální práce podle vybraných ustan.

Ústí nad Labem z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

správní

oddělení osobních dokladů a evidence kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vedení

obyvatel správních řízení na ohlašovně pobytu dle z.č. 133/2000 Sb.

kontrola výkonu stát. správy na úseku vedení matričních

knih a sbírek listin dle z.č. 301/2000 Sb. a souv.předpisů 

kontrola výkonu stát. správy na úseku vedení matričních

knih a sbírek listin dle z.č. 301/2000 Sb. a souvis. předp. 

kontrola výkonu stát. správy na úseku vedení matričních

knih a sbírek listin dle z.č. 301/2000 Sb. a souvis. předp. 

oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel stanice měření emisí (SME) stát. odborný dozor nad činností SME dle z.č. 56/2001 Sb. 6 0

výkon stát. dozoru ve věcech získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle

z.č. 247/2000 Sb. a vyhl.č. 167/2002 Sb.

živnostenský podnikatelé v oblasti CK a CA 4 2 BP

podnik. FO s rozdílnou adresou bydliště 

a sídla

Vysvětlivka : BP - bloková pokuta podnikatelé PO se zahraniční účastí 19 1  BP

živnost : Hostinská činnost 41 6  BP

živnost : Pedikúra, manikúra 24 5  BP

Pozn . ke zjištěným nedostatkům: živnost : Kosmetické služby     20 1  BP

 g při kontrolách se opakuje porušení jednotlivého kontrola sídel PO 90 44 BP

      ustanovení  "Živnostenského zákona" kontroly v okrajových částech

správního obvodu

ostatní provedené kontroly 253 61  BP

označení kontrolního orgánu

(odbor Magistrátu města Ústí nad Labem)
provedených 

kontrol

uložených 

opatření

životního prostředí

 oddělení ochrany přírody

      - úsek ochrany přírody právnické osoby Dodržování § 5 a § 9 zák. č. 114/1992 Sb. 17 1

      - úsek lesů a myslivosti právnické, fyzické osoby a sdružení Dodrž. § 24 zák. č. 289/1995 Sb. a § 39 zák. č. 449/2001 Sb. 6 0

      - úsek zemědělského půdního fondu právnické osoby Dodržování zák. č. 334/1992 Sb. 7 1

Výkon státní správy a činnosti na úseku ochrany ovzduší

dle z.č. 201/2012 Sb.

Kontrola původců odpadů - povinnosti nakládání  

s odpadem dle z.č. 185/2001 Sb.

Výkon státní správy a činnosti na úseku vodního 

hospodářství dle z.č. 254/2001 Sb.
  oddělení vodního hospodářství právnické a fyzické osoby 99 55

  oddělení ochrany ovzduší

 oddělení odpadového hospodářství 11

právnické a fyzické osoby 28 4

právnické a fyzické osoby 30

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol
celkový počet

dodržování právních předpisů dle z.č. 455/1991 Sb.

63 53 BP

68 11  BP

Obecní úřady 5

3

Úřady městských obvodů ÚL 4

0

Úřady městských obvodů ÚL 2 0

0

celkový počet

3 0

5 0

3 0

Dopravní podnik města Ústí n. L.

taxislužba provozovaná v Ústí n. L.

dopravy a majetku

kontrolovaný subjekt druh, předmět, oblast  kontrol

0

oddělení správních činností

Autoškoly Ústí nad Labem 8 0oddělení správy provozu na pozemních komunikacích

sociálních věcí

kontrola přestupkové agendy 2 1

04

kontroly

1

Městské úřady 

1


