MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy, matrika
Nádražní 833, Žamberk
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem správním a dopravy, matričním
úřadem Městského úřadu Žamberk v roce 2017
Ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje město Žamberk
následující obecní informace o výsledcích kontrol vykonaných matričním úřadem Městského úřadu
Žamberk v roce 2017. Dle ustanovení § 4 odst. 1) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Označení kontrolní orgánu:

matriční úřad Městského úřadu Žamberk

Vymezení druhu kontrol:

kontrola vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních
úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně

Počet kontrolovaných úřadů:

2, matriční úřad Jablonné nad Orlicí a matriční úřad Letohrad

1. POČTY KONTROL
V rámci své kontrolní činnosti matriční úřad Žamberk vykonal v roce 2017 celkem 2 kontroly, jednu
kontrolu matričního úřadu v Jablonném nad Orlicí a jednu kontrolu matričního úřadu v Letohradě,
vždy za přítomnosti pracovníka vykonávajícího agendu matrik.
2. ZAMĚŘENÍ KONTROL
Dle ustanovení § 4 odst. 1) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úřad s rozšířenou působností provádí
kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním
obvodu nejméně jednou ročně.
Předmět kontroly na úseku matrik a státního občanství – pracovní postupy v souladu:
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
- zákon č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník (vybraná ustanovení týkající se rodinného
práva),
- zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů,
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
3. VÝSLEDKY KONTROL
Kontroly probíhaly v souladu s právními předpisy. Ze všech kontrol byly vypracovány
protokoly. Nedostatky a závady nebyly shledány. Práce na úseku matrik a státního občanství
je na obou matričních úřadech na dobré úrovni.
V Žamberku, dne 25.05.2018
Zpracoval: Bc. Petra Šulcová, matrikářka matričního úřadu Žamberk
Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru správního a dopravy
Vyvěšeno: 30.05.2018
Sejmuto:
Město Žamberk
Městský úřad Žamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846
e-podatelna@zamberk.eu
www.zamberk.cz

Tel.: 465 670 211
465 670 212

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy
Nádražní 833, Žamberk

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem správním a dopravy, Městského
úřadu Žamberk v r. 2017
Ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje město Žamberk
následující obecní informace o výsledcích kontrol vykonaných Městským úřadem Žamberk, odborem
správním a dopravy, (dále jen „dopravní úřad“) v roce 2017.
Označení kontrolního orgánu:

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy

Vymezení druhu kontrol:

běžné kontroly a kontrolní zjištění

Počet kontrol:

6, z toho 2 právnické osoby a 4 fyzické osoby

1. POČTY KONTROL
V rámci své kontrolní činnosti dopravní úřad vykonal v r. 2017 celkem 6 kontrol; z toho se jednalo o
3 běžné kontroly a 3 kontroly bez přítomnosti kontrolované osoby.
Kontroly byly provedeny v rámci autoškol, taxislužby a městské autobusové dopravy.
Ve stálých provozovnách proběhlo 5 kontrol a 1 kontrola na zastávkách městské autobusové
dopravy.
2. ZAMĚŘENÍ KONTROL
Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy
vztahujícími se k dané oblasti.
3. VÝSLEDKY KONTROL
Kontroly probíhaly v souladu s právními předpisy. Ze všech kontrol byly vypracovány protokoly.
Nedostatky se vyskytly ve 4 případech. Menší závady podnikatelé ve stanoveném termínu odstranili.
V Žamberku, dne 28.05.2018
Zpracoval: Bc. Ivo Štrup, referent odboru správního a dopravy
Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru správního a dopravy
Vyvěšeno: 30.05.2018
Sejmuto:

Město Žamberk
Městský úřad Žamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846
e-podatelna@zamberk.eu
www.zamberk.cz

Tel.: 465 670 211
465 670 212

