ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH KONTROL V ROCE 2017
Městský úřad Kopřivnice, odbor správních činností provedl v období od 1. 1. do 31. 12. 2017
tyto kontroly:
Oddělení Obecní živnostenský úřad
Bylo provedeno celkem 112 kontrol dle § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“).
Kontroly byly zaměřeny zejména na plnění povinností podnikatelů stanovených v § 17 a § 31
živnostenského zákona. Kontrolní orgán také věnoval zvýšenou pozornost kontrolám
stánkového prodeje na jarmarcích nebo jiných obdobných akcích, dále na organizovaných
akcích /tzv. „šmejdů“/.
Kontrolováno bylo 77 fyzických osob a 35 právnických osob.
Nejčastějším pochybením bylo porušení:
- § 17 odst. 3 živnostenského zákona – oznámit zahájení a ukončení provozování
živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu (v 19 případech)
- §17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona – označení provozovny (v 6 případech).
Kontrolním orgánem nebylo zjištěno neoprávněné podnikání.
Za porušení živnostenských předpisů bylo uloženo 23 pokut v celkové výši 15 400 Kč.
Oddělení dopravních agend
Bylo provedeno celkem 12 kontrol.
Jednalo se o 9 kontrol dle § 54 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a jeho
prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem kontrol bylo řádné vedení záznamů v evidenčních a třídních knihách, zdravotní
způsobilosti učitelů výuky a výcviku a plnění technických podmínek a požadavků na výcviková
vozidla při provozování autoškol.
Vyskytlo se pouze jedno pochybení u jedné autoškoly, spočívající v neuvedení záznamu o
žadateli o řidičské oprávnění v evidenční knize, což bylo provozovateli vytknuto.
Dále byly provedeny 3 kontroly ve Stanicích měření emisí (dále jen „SME“) podle § 81 a § 82
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Předmětem kontrol bylo zejména měření schválených značek vozidel, pravidelné provádění
kalibrace přístrojů a řádné vedení evidence provedených měření zapsaných v knize Evidence
měření emisí.
Výsledky kontrol byly vyhovující, u jedné SME bylo zjištěno pochybení evidenčního charakteru.
Oddělení správních agend
Podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny u
matričních úřadů ve správním obvodu celkem 3 kontroly se zaměřením na dodržování

příslušných ustanovení tohoto zákona při vedení matričních knih a sbírek listin.
Místem kontroly byly matriční úřady v obcích Petřvald, Příbor a Štramberk.
U dvou kontrolovaných matričních úřadů byly zjištěny pouze drobné nedostatky. Opatření
uložené jednomu matričnímu úřadu se týkalo odstranění nedostatků u zápisů narození, pro
něž nebyla doložena požadovaná dokumentace. Nedostatky závažného charakteru, které by
měly za následek nezákonné rozhodování, zjištěny nebyly.

V Kopřivnici dne 22. 2. 2018

Mgr. Josef Solanský v.r.
vedoucí odboru správních činností

