
1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

POLOLETÍ: 1/2023

termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

leden Bocanovice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Hrčava OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Jindřichov OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Chlebičov OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Chuchelná OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Jezdkovice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Kružberk OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

leden Kaňovice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Jiříkov OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Křišťanovice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

PLÁN

leden Pustá Polom OÚ/I.

leden Krmelín OÚ/I.

leden
Stará Ves 

nad Ondřejnicí
OÚ/I.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

leden Janovice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Metylovice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

leden Malá Morávka OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyvlastňovacího úřadu podle zákona 

č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

Činnost úřadu územního plánování podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
VŽ

únor Český Těšín MÚ/III.

únor Dobratice OÚ/I.

únor Nižní Lhoty OÚ/I.

únor Bílovec MÚ/III.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, 

občanských průkazů a cestovních dokladů.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úsecích životního prostředí 

a zemědělství v následujících oblastech veřejné správy podle 

souvisejících právních předpisů v jejich aktuálním znění. 

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; odpadové 

hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů; výrobky s ukončenou životností podle zákona 

č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; ochrana přírody 

a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů; ochrana zvířat proti týrání podle 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana zemědělského půdního fondu podle 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů; lesní hospodářství podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů; myslivost 

podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 

předpisů; rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,

 ve znění pozdějších předpisů.

ŽPZ

Činnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ŽPZ

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

MÚ/III.

únor Holasovice OÚ/I.

únor Neplachovice OÚ/I.

únor Dětmarovice OÚ/I.

únor Bílovec
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

únor Bolatice OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

únor Štěpánkovice OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

Rozsah, účelnost a správnost přijímaných opatření vyplývajících 

z ustanovení právních předpisů v působnosti Správy státních 

hmotných rezerv, zejména zákona č. 241/2000 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 

pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., a vyhlášky 

č. 394/2012 Sb., a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů. Plnění úkolů k zajišťování obrany státu podle ust. § 7a 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Plnění úkolů podle ust. § 17 a ust. § 20 

zákona č. 585/2004 Sb., zákon o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 

a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. Plnění úkolů podle 

ust. § 12 a ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

KH

Dodržování ust. § 161c odst. 7 a odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání při výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům obcí na úseku školství. 

ŠMS

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku živností podle zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

přestupková řízení podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., 

o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle 

zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, podle ust. § 92a zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

ZDR

březen Ludgeřovice OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

březen
Vřesina 

(okr. Opava)
OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

březen Krnov MÚ/III.
 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

březen Třinec MM/III.

4
#Klasifikace informací: Veřejná



termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 

ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

SOC

Rozsah, účelnost a správnost přijímaných opatření vyplývajících 

z ustanovení právních předpisů v působnosti Správy státních 

hmotných rezerv, zejména zákona č. 241/2000 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 

pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., a vyhlášky 

č. 394/2012 Sb., a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů. Plnění úkolů k zajišťování obrany státu podle ust. § 7a 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Plnění úkolů podle ust. § 17 a ust. § 20 

zákona č. 585/2004 Sb., zákon o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 

a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. Plnění úkolů podle 

ust. § 12 a ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

KH

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Výkon agendy sociální práce a činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon rozhodovací činnosti ve správním řízení 

o zvláštním příjemci dávky důchodového zabezpečení podle zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon agendy veřejného opatrovnictví podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;                                        

dodržování postupů podle dalších právních předpisů, které s výkonem 

dané agendy souvisí.

SOC

Dodržování ust. § 161c odst. 7 a odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání při výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům obcí na úseku školství. 

ŠMS

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

březen Krnov MÚ/III.

5
#Klasifikace informací: Veřejná



termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Výkon přenesené působnosti na úsecích životního prostředí 

a zemědělství v následujících oblastech veřejné správy podle 

souvisejících právních předpisů v jejich aktuálním znění. 

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; odpadové 

hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů; výrobky s ukončenou životností podle zákona 

č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; ochrana přírody 

a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů; ochrana zvířat proti týrání podle 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana zemědělského půdního fondu podle 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů; lesní hospodářství podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů; myslivost 

podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 

předpisů; rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,

 ve znění pozdějších předpisů.

ŽPZ

Činnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ŽPZ

Výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle příslušných souvisejících předpisů.

SOC

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Rozsah, účelnost a správnost přijímaných opatření vyplývajících 

z ustanovení právních předpisů v působnosti Správy státních 

hmotných rezerv, zejména zákona č. 241/2000 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 

pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., a vyhlášky 

č. 394/2012 Sb., a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů. Plnění úkolů k zajišťování obrany státu podle ust. § 7a 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Plnění úkolů podle ust. § 17 a ust. § 20 

zákona č. 585/2004 Sb., zákon o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 

a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. Plnění úkolů podle 

ust. § 12 a ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

KH

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

březen Stonava OÚ/I.

březen Krnov MÚ/III.

březen Orlová MÚ/III.

6
#Klasifikace informací: Veřejná



termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

Výkon agendy sociální práce a činností podle zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů; výkon rozhodovací činnosti ve správním řízení o zvláštním 

příjemci dávky důchodového zabezpečení podle zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon agendy veřejného opatrovnictví podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 

dodržování postupů podle dalších právních předpisů, které s výkonem 

dané agendy souvisí. 

SOC

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

Výkon přenesené působnosti na úsecích životního prostředí 

a zemědělství v následujících oblastech veřejné správy podle 

souvisejících právních předpisů v jejich aktuálním znění. Vodní 

hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů; 

odpadové hospodářství podle zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů; výrobky s ukončenou životností podle 

zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana přírody a krajiny podle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů; ochrana zvířat proti týrání podle zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; rybářství 

podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, 

ve znění pozdějších předpisů.

ŽPZ

březen Fulnek MÚ/II.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

březen Příbor MÚ/II.

březen

duben Bratříkovice OÚ/I.

Orlová MÚ/III.

7
#Klasifikace informací: Veřejná



termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 

ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

SOC

Rozsah, účelnost a správnost přijímaných opatření vyplývajících 

z ustanovení právních předpisů v působnosti Správy státních 

hmotných rezerv, zejména zákona č. 241/2000 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 

pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., a vyhlášky 

č. 394/2012 Sb., a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů. Plnění úkolů k zajišťování obrany státu podle ust. § 7a 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Plnění úkolů podle ust. § 17 a ust. § 20 

zákona č. 585/2004 Sb., zákon o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 

a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. Plnění úkolů podle 

ust. § 12 a ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

KH

Výkon agendy sociální práce a činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon rozhodovací činnosti ve správním řízení 

o zvláštním příjemci dávky důchodového zabezpečení podle zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon agendy veřejného opatrovnictví podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;                                       

dodržování postupů podle dalších právních předpisů, které s výkonem 

dané agendy souvisí.

SOC

Dodržování ust. § 161c odst. 7 a odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání při výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům obcí na úseku školství. 

ŠMS

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, 

občanských průkazů a cestovních dokladů.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku živností podle zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

Výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle příslušných souvisejících předpisů.

SOC

duben Jakartovice OÚ/I.
 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

duben Jablunkov MÚ/III.

8
#Klasifikace informací: Veřejná



termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

duben Jakartovice OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

duben Háj ve Slezsku OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

duben Hlavnice OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 

ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

SOC

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče 

podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.

KPP

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Výkon agendy sociální práce a činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon rozhodovací činnosti ve správním řízení 

o zvláštním příjemci dávky důchodového zabezpečení podle zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon agendy veřejného opatrovnictví podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;                                        

dodržování postupů podle dalších právních předpisů, které s výkonem 

dané agendy souvisí.

SOC

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

Výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle příslušných souvisejících předpisů.

SOC

duben Nový Jičín MÚ/III.
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#Klasifikace informací: Veřejná



termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyvlastňovacího úřadu podle zákona 

č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

Výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče 

podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.

KPP

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku živností podle zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

Výkon přenesené působnosti na úsecích životního prostředí 

a zemědělství v následujících oblastech veřejné správy podle 

souvisejících právních předpisů v jejich aktuálním znění. 

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; odpadové 

hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů; výrobky s ukončenou životností podle zákona 

č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; ochrana přírody 

a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů; ochrana zvířat proti týrání 

podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů; ochrana zemědělského půdního fondu 

podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů; lesní hospodářství podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů; 

myslivost podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů; rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., 

o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

ŽPZ

Činnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ŽPZ

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

duben Nový Jičín MÚ/III.

duben Havířov MM/III.

duben
Rudná pod 

Pradědem
OÚ/I.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

duben
Lhotka 

u Litultovic
OÚ/I.

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

duben Moravice OÚ/I.
 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

duben Řepiště OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

duben Sedliště OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

MÚ/II.

duben

Stěbořice OÚ/I.

duben
Vrbno pod 

Pradědem

duben

Kaňovice OÚ/I.

duben Václavovice OÚ/I.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

duben
Dolní 

Domaslavice
OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

duben Hnojník OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

duben
Horní 

Domaslavice
OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

duben Soběšovice OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, 

občanských průkazů a cestovních dokladů.
VŽ

květen Březová ÚM/I.

květen
Petrovice 

u Karviné
OÚ/I.

květen Vrchy OÚ/I.

květen Rýmařov MÚ/III.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

květen Rýmařov MÚ/III.

Činnost úřadu územního plánování podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

květen Jezdkovice OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

květen Raduň OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 

ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

SOC

Rozsah, účelnost a správnost přijímaných opatření vyplývajících 

z ustanovení právních předpisů v působnosti Správy státních 

hmotných rezerv, zejména zákona č. 241/2000 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 

pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., a vyhlášky 

č. 394/2012 Sb., a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů. Plnění úkolů k zajišťování obrany státu podle ust. § 7a 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Plnění úkolů podle ust. § 17 a ust. § 20 

zákona č. 585/2004 Sb., zákon o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 

a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. Plnění úkolů podle 

ust. § 12 a ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

KH

Výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče 

podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.

KPP

Výkon agendy sociální práce a činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon rozhodovací činnosti ve správním řízení 

o zvláštním příjemci dávky důchodového zabezpečení podle zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon agendy veřejného opatrovnictví podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;                                        

dodržování postupů podle dalších právních předpisů, které s výkonem 

dané agendy souvisí.

SOC

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

květen Kopřivnice MÚ/III.

13
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

Výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle příslušných souvisejících předpisů.

SOC

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyvlastňovacího úřadu podle zákona 

č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související předpisy.

ÚPS

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

Činnost úřadu územního plánování podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

Dopravně správní agendy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Silniční hospodářství podle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Silniční doprava podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

DSH

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

 Dodržování povinností zapisujícího orgánu podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
POR

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

květen Radkov

Kopřivnice MÚ/III.

OÚ/I.

květen

květen Větřkovice OÚ/I.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 

ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

SOC

Rozsah, účelnost a správnost přijímaných opatření vyplývajících 

z ustanovení právních předpisů v působnosti Správy státních 

hmotných rezerv, zejména zákona č. 241/2000 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 

pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., a vyhlášky 

č. 394/2012 Sb., a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů. Plnění úkolů k zajišťování obrany státu podle ust. § 7a 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. Plnění úkolů podle ust. § 17 a ust. § 20 

zákona č. 585/2004 Sb., zákon o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 

a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. Plnění úkolů podle 

ust. § 12 a ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

KH

Výkon agendy sociální práce a činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon rozhodovací činnosti ve správním řízení 

o zvláštním příjemci dávky důchodového zabezpečení podle zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon agendy veřejného opatrovnictví podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;                                        

dodržování postupů podle dalších právních předpisů, které s výkonem 

dané agendy souvisí.

SOC

Dodržování ust. § 161c odst. 7 a odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání při výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům obcí na úseku školství. 

ŠMS

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku živností podle zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupková řízení podle 

ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

ZDR

květen Bruntál MÚ/III.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Výkon přenesené působnosti na úsecích životního prostředí 

a zemědělství v následujících oblastech veřejné správy podle 

souvisejících právních předpisů v jejich aktuálním znění. 

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; odpadové 

hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů; výrobky s ukončenou životností podle zákona 

č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana ovzduší podle zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;                                                                                                      

ochrana zvířat proti týrání podle zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; 

ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů; lesní hospodářství podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů; 

myslivost podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů; rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., 

o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

ŽPZ

Činnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ŽPZ 

Výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle příslušných souvisejících předpisů.

SOC

Dopravně správní agendy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Silniční hospodářství podle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Silniční doprava podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

DSH

květen Dvorce OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úsecích životního prostředí 

a zemědělství v následujících oblastech veřejné správy podle 

souvisejících právních předpisů v jejich aktuálním znění. Vodní 

hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů; 

odpadové hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů; výrobky s ukončenou životností podle 

zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana přírody a krajiny podle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů; ochrana zvířat proti týrání podle zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

ŽPZ

květen Sosnová OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

květen Bruntál MÚ/III.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

květen Veřovice OÚ/I.

Dodržování povinností provozovatelů pohřebiště a právnických 

nebo podnikajících fyzických osob při provozování pohřebiště podle 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Postup obce při zajištění slušného 

pohřbení zajišťovaného obcí v přenesené působnosti podle zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 277/2017 Sb., 

o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

ÚPS

květen Kobeřice OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

květen Třebom OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

červen Karlovice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Krasov OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

Dodržování ust. § 161c odst. 7 a odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání při výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům obcí na úseku školství. 

ŠMS

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, 

občanských průkazů a cestovních dokladů.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku živností podle zákona 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

VŽ

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

přestupková řízení podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., 

o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle 

zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, podle ust. § 92a zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

ZDR

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyvlastňovacího úřadu podle zákona 

č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související předpisy.

ÚPS

červen Frýdek-Místek MM/III.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

Činnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ÚPS

Dopravně správní agendy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Silniční hospodářství podle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Silniční doprava podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

DSH

červen
Leskovec nad 

Moravicí
OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen
Lhotka 

u Litultovic
OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Nová Pláň OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

Výkon přenesené působnosti na úsecích životního prostředí 

a zemědělství v následujících oblastech veřejné správy podle 

souvisejících právních předpisů v jejich aktuálním znění. 

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; odpadové 

hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů; výrobky s ukončenou životností podle zákona 

č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů; ochrana ovzduší podle zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;                                                                                                      

ochrana zvířat proti týrání podle zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; 

ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů; lesní hospodářství podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů; 

myslivost podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů; rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., 

o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

ŽPZ

Činnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
ŽPZ

Činnost úřadu územního plánování podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.

ÚPS

červen Frýdek-Místek MM/III.

MÚ/III.červen Hlučín
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

červen Hlučín MÚ/III.

Dopravně správní agendy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Silniční hospodářství podle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Silniční doprava podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

DSH

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

Výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 

ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

SOC

Výkon agendy sociální práce a činností podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon rozhodovací činnosti ve správním řízení 

o zvláštním příjemci dávky důchodového zabezpečení podle zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; výkon agendy veřejného opatrovnictví podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;                                        

dodržování postupů podle dalších právních předpisů, které s výkonem 

dané agendy souvisí.

SOC

Výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle příslušných souvisejících předpisů.

SOC

Výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče 

podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.

KPP

Dodržování ust. § 161c odst. 7 a odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání při výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům obcí na úseku školství. 

ŠMS

Dodržování povinností podle ust. § 13 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

přestupková řízení podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, podle ust. § 41 zákona č. 164/2001 Sb., 

o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle 

zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, podle ust. § 11 zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, podle ust. § 92a zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

ZDR

červen
Velké 

Albrechtice
OÚ/I.

červen  Ostrava MM/III.
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

červen Lomnice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen
Moravskoslezský 

Kočov
OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Albrechtičky OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

červen Bravantice OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

červen Studénka MÚ/II.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

červen Luboměř OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Spálov ÚM/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Hladké Životice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Kružberk OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

červen Štáblovice OÚ/I.

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Výkon přenesené působnosti na úseku voleb.

VŽ

červen Mezina OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen
Milotice nad 

Opavou
OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Paskov MÚ/I.
Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, 

jména a příjmení, vidimace a legalizace.
VŽ

červen Rybí OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR
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termín 

provedení 

kontroly

kontrolovaná 

osoba

druh 

kontrolované 

osoby/kat. obce

předmět (oblast) kontroly

ODBOR 

krajského 

úřadu

červen

Životice 

u Nového 

Jičína

OÚ/I.

Správa místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vč. souv. daňových řízení 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podle 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a z toho vyplývající správní řízení a vybírání správních 

poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.

POR

červen Mladecko OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Moravice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Oldřišov OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Mokré Lazce OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

červen Nové Sedlice OÚ/I.

Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů.

KON

Celkem plánovaných kontrol: 216

ZKRATKY

Odbory krajského úřadu

DSH Odbor dopravy 
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
KON Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
KPP Odbor kultury a památkové péče
POR Odbor právní a organizační
SOC Odbor sociálních věcí
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
ÚPS Odbor územního plánování a stavebního řádu
VŽ Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
ZDR Odbor zdravotnictví
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství

Úřady obcí

MM Magistrát města

MÚ Městský úřad

OÚ Obecní úřad
ÚM Úřad městyse

Kategorie obcí

I. Obce základní

II. Obce s pověřeným obecním úřadem

III. Obce s rozšířenou působností

Ostatní

ISÚI Informační systém územní identifikace

RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí
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