MĚSTO ŽAMBERK
odbor právní
Masarykovo náměstí 166, Žamberk
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním
živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk v r. 2016
Ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje město
Žamberk následující obecní informace o výsledcích kontrol vykonaných obecním živnostenským
úřadem Městského úřadu Žamberk (dále jen „obecní živnostenský úřad“) v roce 2016.
Označení kontrolní orgánu:

Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Žamberk

Vymezení druhu kontrol:

běžné kontroly, následné kontroly a kontrolní zjištění

Počet kontrolovaných osob:

94, z toho 14 právnických osob, 80 fyzických osob

1. POČTY KONTROL
V rámci své kontrolní činnosti obecní živnostenský úřad vykonal v r. 2016 celkem 94
kontrol; z toho se jednalo o 76 běžných kontrol, 4 kontroly následné a 14 kontrolních
zjištění (bez přítomnosti kontrolované osoby).
Většina kontrol proběhla ve stálých provozovnách - 79 kontrol, 12 kontrol v provozovnách
mobilních, 2 kontroly v sídle a 1 kontrola v místě bydliště podnikatele.
2. ZAMĚŘENÍ KONTROL
Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených živnostenským zákonem,
ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na
podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
Na základě nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR kontroloval obecní živnostenský
úřad supermarkety a hypermarkety – od června do října r. 2016 bylo v územním obvodu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností Žamberk vykonáno celkem 8 kontrol.
Další kontroly byly uskutečněny i na některých veřejně přístupných akcích, na kterých je
prováděna podnikatelská činnost (např. Letohradská pouť, JamRock atd.).
3. VÝSLEDKY KONTROL
Kontroly probíhaly v souladu s právními předpisy. Ze všech kontrol byly vypracovány
protokoly. Nedostatky se vyskytly v osmi případech. Menší závady podnikatelé ve
stanoveném termínu odstranili, za závažnější pochybení byla uložena bloková pokuta.
V Žamberku, dne 10.01.2017
Zpracoval: Ing. Libor Hás, referent obecního živnostenského úřadu
JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru
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