Souhrnná roční zpráva o vykonaných kontrolách za rok 2015
Město Sokolov jako kontrolní orgán zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) informaci o výsledcích kontrol v roce 2015.
Odbor obecní živnostenský úřad provedl 145 kontrol. Kontroly byly zaměřeny především na dozor
nad dodržováním povinností podnikatelů, které stanoví právní předpisy. Dále byly řešeny 2 případy
podvedených seniorů při podomních akcích tzv. „šmejdů“ v kompetenci svého postavení
spotřebitelského ombudsmana. Pravomocně byly uloženy pokuty v celkové výši 65.000,- Kč a ve
dvou případech odbor pozastavil podnikatelům provozování živnosti v provozovnách z důvodu jejich
stavební nezpůsobilosti. Další kontroly byly prováděny v součinnosti s Českou obchodní inspekcí, kdy
sankce za zjištěná porušení zákona na ochranu spotřebitele byly ukládány Českou obchodní inspekcí
v rámci její sankční pravomoci.
Odbor správních agend, oddělení matrik vykonal 9 kontrol u matričních úřadů obcí, které jsou
zařazeny do správního obvodu Městského úřadu Sokolov jako obce s rozšířenou působností, a bylo
zjištěno, že při výkonu státní správy na úseku matrik a státního občanství nedošlo k porušení
příslušných právních předpisů. Rovněž nebylo zjištěno porušení zákona v ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
Odbor dopravy provedl 3 kontroly stanic měření emisí (bez závad), 5 kontrol taxislužby, kde 3 byly
bez závad, ve 2 případech zjištěno porušení a uloženy pokuty v celkové výši 14.000,- Kč.
Odbor životního prostředí provedl 13 kontrol týkající se výsadby melioračních a zpevňujících dřevin,
činnosti odborných lesních hospodářů – uplatnění nároků na dotace, zalesnění, ochrany lesa,
hospodaření v lese, 3 kontroly nakládání s odpady v provozovnách, vedení evidence, 3 kontroly
vypuštění odpadních vod – odkanalizování objektů, stav vodních děl, 1 kontrolu připravenosti obcí na
řešení krizových situací – město Chodov a 2 kontroly spalování nedovolených materiálů, provozování
kotlů. Zjištění porušení předpisů bylo pouze u kontrol na úseku odpadového hospodářství a ovzduší,
návazně byly projednány sankce. Dále odbor provedl 103 šetření spadajících pod § 3 kontrolního řádu
– úkony předcházející kontrole (prověřování podnětů, stav volně přístupných objektů, stav památných
stromů a významných krajinných prvků, realizace rekultivací na těžbou zasaženém území, výskyt
škodlivých organismů – invazní druhy rostlin, černé skládky, škody způsobené zvěří apod.).
Samostatné oddělení finanční kontroly provedlo 4 veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací
zřízených městem, z toho 2 následné veřejnosprávní kontroly, tj. kontroly plnění opatření k nápravě
z předchozí veřejnosprávní kontroly z roku 2014. Kontrolovanými subjekty byly: Základní škola
Sokolov, Pionýrů 1614, Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, Základní škola Sokolov,
Rokycanova 258, Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725. Dále byly provedeny 2 veřejnosprávní
kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. V rámci následných kontrol bylo zjištěno, že nápravná
opatření byla organizacemi přijata.
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