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Městský úřad Velké Meziříčí 
 

Plán kontrol Městského úřadu Velké Meziříčí na rok 2019 
 

 

Kontrolu provede 

odbor/samostatné oddělení MěÚ 

Předmět (oblast) kontroly 

(odkaz na příslušný právní předpis) 

Kontrolovaná osoba 

(právnická osoba, fyzická 

osoba, jiná osoba) 

Plánovaný termín 

zahájení kontroly 

Odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

Dodržování podmínek stanovených zákonem o 

silniční dopravě pro provozování taxislužby a 

městské autobusové dopravy. 

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

dopravci (a řidiči) provozující 

taxislužbu a městskou 

autobusovou dopravu 

 

květen 2019 

Odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

Plnění povinností ve věcech získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel. 

- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel 

provozovatelé autoškoly, 

provozovatelé školícího 

střediska 

 

červen 2019 

Odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

Plnění povinností vlastníky (správci) a uživateli 

pozemních komunikací, stanovených zákonem. 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích 

vlastníci, správci, uživatelé 

pozemních komunikací 

 

září 2019 

Odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

 

Plnění povinností a podmínek stanovených 

zákonem, dodržování podmínek stanovených v 

rozhodnutích vydaných ministerstvem, 

krajskými úřady nebo obecními úřady s 

rozšířenou působností. 

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích 

 
 

vlastníci a provozovatelé 

vozidel, osoby vyrábějící, 

dovážející a uvádějící na trh 

vozidla a pohonné hmoty, 

provozovatelé stanic měření 

emisí. 

 

září 2019 
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Odbor dopravy a silničního 

hospodářství 

 

Dodržování ustanovení stavebního zákona a 

právních předpisů vydaných k jeho provedení, 

jakož i dozor nad dodržováním opatření obecné 

povahy a rozhodnutí vydaných na základě 

stavebního zákona 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu 

 

adresáti povinností (zejm. 

stavebník, stavbyvedoucí, 

stavební dozor).                 

 

říjen 2019 

Obecní živnostenský úřad 

 

Dodržování ustanovení zákona: 

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

- č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

- č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti 

- č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- č. 505/1990 Sb., o metrologii 

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

- č. 159/1999 Sb., o podmínkách v podnikání 

v cestovním ruchu 

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

- č. 266/1994 Sb., o drahách 

- č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

- č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich  

- č. 526/1990 Sb., o cenách 

- č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

 

 

právnické a  fyzické osoby 

/podnikající, nepodnikající/ 

 

leden – prosinec 2019 
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Obecní živnostenský úřad Prodej lihu a lihovin a tabákových výrobků, 

dodržování ustanovení zákona: 

- č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek 

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

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

právnické a fyzické osoby 

/podnikající, nepodnikající/ 

leden – prosinec 2019 

 

Obecní živnostenský úřad 

 

Společné kontroly s ČOI 

dodržování ustanovení zákona: 

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

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

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

a některých jiných provozoven v noční době 

právnické a fyzické osoby 

/podnikající, nepodnikající/ 

 

leden – prosinec 2019 

 

Odbor životního prostředí – 

úsek státní správy lesů 

Dodržování ustanovení - zákon č. 289/1995 Sb., 

o lesích 

právnické a fyzické osoby ve 

správním obvodu ORP Velké 

Meziříčí 

leden - prosinec 2019 

Odbor životního prostředí – 

úsek ochrany přírody 

Dodržování ustanovení - zákon č. 114//1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny 

právnické a fyzické osoby ve 

správním obvodu ORP Velké 

Meziříčí 

leden – prosinec 2019 

Odbor životního prostředí – 

úsek státní správy myslivosti 

Dodržování ustanovení - zákon č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti 

uživatelé honiteb ve správním 

obvodu ORP Velké Meziříčí 

leden – prosinec 2019 

Odbor životního prostředí – 

úsek ochrany ovzduší 

Dodržování ustanovení - zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší 

provozovatelé 

nevyjmenovaných zdrojů 

znečišťování ovzduší /zdroje 

neuvedené v příloze č. 2 

zákona/ 

 

leden – prosinec 2019 

Odbor životního prostředí – 

úsek vodního hospodářství 

Dodržování ustanovení: 

- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon),  

- zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

právnické a fyzické osoby ve 

správním obvodu ORP Velké 

Meziříčí 

leden – prosinec 2019 
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některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 

Odbor životního prostředí – 

úsek ochrany zemědělského 

půdního fondu 

Dodržování ustanovení – zákon č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu 

právnické a fyzické osoby ve 

správním obvodu ORP Velké 

Meziříčí 

březen – prosinec 

2019 

Odbor životního prostředí – 

úsek správy městských lesů 

Dodržování ustanovení 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 

uživatel městských lesů leden – prosinec 2019 

Odbor životního prostředí – 

úsek odpadového hospodářství 

Dodržování ustanovení 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- obecně závazná vyhláška města Velké 

Meziříčí č. 2/2007 

právnické a fyzické osoby ve 

správním obvodu ORP Velké 

Meziříčí 

leden – prosinec 2019 

Odbor správní - matrika Činnost matričního úřadu na úseku matrik  
-zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů 

-vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 

301/2000 Sb. 

-směrnice č.j. VS-95/60/2-2005 k jednotnému 

postupu matričních úřadů při souběžném vedení 

matričních knih pomocí výpočetní techniky 

- směrnice čj. MV-151468/VS-2014 k jednotnému 

vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního 

občanství 

-zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

-zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

-zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém 

-zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

Městys Měřín 

Městys Křižanov 

Město Velká Bíteš 

Obec Osová Bítýška 

Obec Tasov 

říjen 2019 
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Odbor výstavby Dodržování povinností dle zákona č. 20/1987 Sb.,  

o státní památkové péči 

právnické i fyzické osoby 

podléhající režimu zákona o 

státní památkové péči 

 

leden – prosinec 2019 

Odbor výstavby Dodržování povinností dle zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) na úseku územního plánování 

právnické a fyzické osoby 

podléhající režimu stavebního 

zákona 

leden -  prosinec 2019  

Odbor školství Kontrola zřizovací listiny. 

 

Vedení účetnictví (dodržování právních předpisů 

a vnitřních směrnic pro vedení účetnictví a pro 

poskytování cestovních náhrad, účetní výkazy). 

 

Použití příspěvku na provoz a účelových dotací 

poskytnutých zřizovatelem. 

 

Dodržování zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole a vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se 

provádí zákon o finanční kontrole. 

 

Dodržování zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

 

Dodržování ustanovení vyhl. č. 114/2002 Sb., o 

fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 

Hospodaření s majetkem (inventarizace, fyzická 

kontrola majetku). 

 

Dodržování právních předpisů v oblasti 

odměňování a dodržování platové regulace 

stanovené zřizovatelem. 

všechny příspěvkové 

organizace zřízené městem 

Velké Meziříčí 

únor  -  listopad  2019 
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Další oblasti kontroly: 

- cenové kalkulace, 

- archivace písemností a spisová služba, 

- dodržování zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, 

- školní jídelny (dodržování finančního 

normativu na potraviny, kontrola úhrad za 

stravování a údajů o plnění výživových 

norem, cenové kalkulace jídel), 

- školní družiny – kontrola dodržení maximální 

výše úplaty, výběr úplaty, 

- mateřské školy - kontrola dodržení maximální 

výše úplaty, výběr úplaty, 

- Dóza - stanovení výše úplaty za zájmové 

vzdělávání a způsob evidence jeho účastníků, 

- Základní umělecká škola - kontrola dodržení 

maximální výše úplaty, výběr úplaty, 

- Sociální služby města Velké Meziříčí - 

kontrola dodržení maximální výše úhrad za 

úkony pečovatelské a odlehčovací služby, 

výběr úhrad, 

- Muzeum Velké Meziříčí – uložení a evidence 

sbírek, péče o knihovní fond, 

- Městská knihovna Velké Meziříčí – péče o 

knihovní fond, srovnání činnosti knihovny se 

standardy veřejných knihovních a 

informačních služeb. 
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Použité právní předpisy: 

- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, 

- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 

o účetnictví, 

- České účetní standardy č. 701-710, 

- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, 

- vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

o finanční kontrole ve veřejné správě, 

- zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, 

- vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 

sociálních potřeb, 

- nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměst- 

nanců ve veřejných službách a správě, nař. vl. 

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, zák. č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, vyhl. č. 

263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád 

pro zaměstnance škol a školských zařízení, 

- vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 

a závazků, 

- vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

- vyhl. č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, 

- zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě, vyhl. č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby, 

- zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
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- vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, 

- vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 

- zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, 

- vyhl. č. 88/2002 Sb., k prove- 

dení knihovního zákona, 

- zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy…, 

- vyhl. č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 

o ochraně sbírek muzejní povahy, 

- vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 

vzdělávání, 

- § 6 a § 10 vyhl. č. 505/2006 Sb., k provedení 

zákona o sociálních službách. 

 

 

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 20.12.2018                                                                                            Schválil:  Ing. Marek Švaříček, tajemník 


