
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti územních 
samosprávných celků za rok 2014 

 

 

 

 

Odbor územního plánování - 81 

V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 provedl odbor územního plánování v souladu s Plánem 

kontrol krajů a hlavního města Prahy na léta 2014 - 2016 vypracovaným Ministerstvem vnitra ve 

smyslu usnesení vlády ČR č. 689 ze dne 11. září 2013 celkem 4 kontroly výkonu přenesené 

působnosti na úseku územního plánování (s výjimkou územního rozhodování) na krajských 

úřadech. 

Hodnocení kontrol: 

1) nejčastější zjištění, 

 při kontrolách prováděných krajskými úřady na obecních úřadech (Magistrátech) 

 nebyly dostatečně využívány výsledky dotazníkového šetření prováděného na základě 

usnesení vlády č. 774 ze dne 19. 10. 2011, 

 mezi kontrolované obecní úřady nebyly zahrnuty též obecní úřady obcí, které se pro 

výkon územně plánovací činnosti kvalifikovaly podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

 kontroly byly zaměřeny především na pořizování územních plánů a nezahrnovaly 

kontrolu dalších územně plánovacích činností vykonávaných v přenesené působnosti,  

 v odůvodnění stanovisek krajských úřadů nebyly používány odkazy na konkrétní ustanovení 

jednotlivých právních předpisů, 

2) nejzávažnější zjištění a jejich příčiny, 

 v rámci provedených kontrol nebyla zjištěna žádná závažná zjištění, 

3) uložená opatření k nápravě, 

 v rámci provedených kontrol nebyla uložena žádná opatření k zjednání nápravy. 

 

 



 

 

 

Odbor územně a stavebně správní – 83 

V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 provedl odbor územně a stavebně správní v souladu 

s Plánem kontrol krajů a hlavního města Prahy na léta 2014-2016 vypracovaného Ministerstvem 

vnitra podle usnesení vlády ČR č. 689 ze dne 11. září 2013 celkem 4 kontroly výkonu 

přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění na 

krajských úřadech. 

 

Hodnocení kontrol: 

1) nejčastější zjištění 

 nesprávně aplikována ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (§ 17 - vedení spisu, § 68 odst. 2 označení účastníků podle § 27 odst. 1, které jsou 

fyzickými osobami ve výrokové části rozhodnutí, § 75 - doložka právní moci nemá oporu 

v dokladech o doručení),  

 nesprávně aplikována ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (§ 92 odst. 3 - doručování dotčeným orgánům),  

2) nejzávažnější zjištění a jejich příčiny 

 nedodržení lhůt pro vydání rozhodnutí v odvolacím řízení – nedostatek pracovníků, 

3) uložená opatření k nápravě 

 doporučeno přijetí takových opatření, která povedou k dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí 

v odvolacím řízení. 

 

 

 


