ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH KONTROL V ROCE 2018
Městský úřad Kopřivnice, odbor správních činností provedl v období od 01.01. do 31.12.2018
tyto kontroly:
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 u matričních úřadů
ve správním obvodu provedeny celkem 3 kontroly. Byly zaměřeny na dodržování příslušných
ustanovení tohoto zákona při vedení matričních knih a sbírek listin.
Kontrolovány byly matriční úřady v obcích Petřvald, Příbor a Štramberk. Byly zjištěny pouze
drobné nedostatky. V jednom případě bylo matričnímu úřadu uloženo opatření k odstranění
nedostatků při zápisech narození. Nedostatky závažného charakteru, které by měly
za následek nezákonné rozhodování, zjištěny nebyly.
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“) a v souladu s § 2
zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
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 kontrolách
fyzických osob s adresou bydliště na adrese ohlašovny. Malá část kontrol proběhla přímo na
půdě živnostenského úřadu.
Kontrolováno bylo 89 fyzických osob a 32 právnických osob.
Nejčastějším pochybením bylo:
- porušení povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 živnostenského zákona – oznámit zahájení
a ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu (v 11
případech),
- porušení povinnosti uvedené v §17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona – označení
provozovny (v 8 případech).
Kontrolním orgánem nebylo zjištěno neoprávněné podnikání.
Za porušení živnostenských předpisů bylo uloženo formou příkazu na místě 18 pokut
v celkové výši 10 500 Kč.
V Kopřivnici dne 21.02.2019

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

