Příloha č. 2
Plán VNĚJŠÍ kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2022 v PŘENESENÉ působnosti

odbor MmÚ
Kdo

kontrolovaná organizace (osoba)
Koho
Dopravní podnik města Ústí n. L.

dopravy a majetku

Dopravní podnik města Ústí n. L.
taxislužba provozovaná v ÚL
územního plánování a Obec Petrovice - kostel sv. Mikuláše
stavebního řádu
č.p. 39 fara Zubrnice
správní a živnostenský
odd. správních činností
Městské a Obecní úřady
odd. registru řidičů

Autoškoly Ústí nad Labem

odd. registru vozidel

Stanice měření emisí

odd. živnostenského úřadu

podnikatelé v oblasti CK a CA
podnikatelé v oblasti pořádání
dětských táborů
podnik. v oblasti real. zprostředkování
podnik. v oblasti pekařství, cukrářství
podnikatelé v obci Libouchec
kontrola sídel PO
podnikatelé zahraničních FO

Vymezení druhu, předmětu či oblasti kontrol
Co
dodržování a plnění povinností vlastníka dráhy,
provozovatele a dopravce
dodržování a plnění povinností při provozování
dopravy podle uděleného povolení
kontrola plnění podmínek a závazných stanovisek
vydaných MmÚ k obnově památkového objektu

Hmotně právní úprava
Na základě čeho
zák. č. 266/1994 Sb.
zák. č. 111/1994 Sb.
zák. č. 20/87 Sb.

kontrola na úseku matrik
dodržování povinností stanovených v právních
předpisech
plnění povinností a podmínek stanovených v
právních předpisech

zák. č. 301/2000 Sb.

dodržování povinností živnostenského zákona

zák. č. 455/1991 Sb.

vysvětlivky: FO (fyzická osoba); PO (právnická osoba); CK (cestovní kancelář); CA (cestovní agentura)

Stránka 1

zák. č. 247/2000 Sb.
zák. č. 56/2001 Sb.

odbor MmÚ
Kdo
životního prostření

kontrolovaná organizace (osoba)
Koho

Vymezení druhu, předmětu či oblasti kontrol
Co

nakládání s vodami

dodržování podmínek povolení podle § 8 odst. 1 a 2
VZ; dodržování podmínek § 38 odst. 8 VZ

(minimálně 12 kontrol)
odd. vodního hospodářství

protipovodňové prohlídky toků
(minimálně 2 kontroly)

odd. ochrany přírody, lesů,
myslivosti, rybářství, ZPF a
zemědělství

odd. ochrany ovzduší,
odpadového hospod. ....

PO - neplánované (cca 5 subjektů)
FO - neplánované (cca 20 subjektů)
PO + FO neplánované kontroly
významné krajinné prvky
památné a významné stromy
PO + FO neplánované kontroly
vlastníci lesa
myslivecké spolky
právnické osoby, fyzické osoby a
obce (cca 11 subjektů)

kontrola v souladu s § 78 odst. 3. písm. c) VZ
nakládání s odpadními vodami a závadnými látkami,
nepovolené odběry vody § 8, 38, 39 VZ
kontrola náhradní výsadby § 9
kontrola stavu a způsobu využití VKP, § 4
kontrola stavu památných a význ. stromů, § 46
kontrola využití zeměděl. půdního fondu §§ 3,4 a 9
odklady zalesnění a zajištění, § 31
těžby v porostech do 80ti let věku, § 33
škody zvěří a snížení stavu zvěře, § 39

Hmotně právní úprava
Na základě čeho

zák. č. 254/2001 Sb.

zák. č. 114/1992 Sb.
zák. č. 334/1992 Sb.
zák. č. 289/1995 Sb.

zák. č.449/2001 Sb.
Kontrola povinnosti provozovatele stacionárního zdroje, §17 zák. č. 201/2012 Sb.
Kontrola povinnosti původců odpadů, § 15
zák. č. 185/2001 Sb.

vysvětlivky: VPK - významné krajinné prvky; VZ - vodní zákon (z.č.254/2001 Sb.)
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