KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 1. pololetí 2021 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí
Kontrolu
provede
odbor/
samostatné
oddělení KrÚ

Oddělení
ostatních
správních
činností

Předmět (oblast) kontroly
(odkaz na příslušný právní předpis)

Činnost matričního úřadu na úseku matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace:
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů;
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení);
- zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů.

Kontrolovaná osoba
(město/ městys/ obec)

Plánovaný
termín
zahájení
kontroly

Třebíč

únor 2021

Havlíčkův Brod

únor 2021

Pelhřimov

březen 2021

Nové Město na Moravě

duben 2021

Žďár nad Sázavou

duben 2021

Světlá nad Sázavou

duben 2021

Velké Meziříčí

květen 2021

Bystřice nad Pernštejnem červen 2021

Oddělení
ostatních
správních
činností

Činnost na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a na úseku
voleb:
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů;
- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech;
- zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.

Havlíčkův Brod

leden 2021

Pacov

únor 2021

Moravské Budějovice

březen 2021

Třebíč

duben 2021

Pelhřimov

květen 2021

Oddělení
ostatních
správních
činností

Oddělení
ostatních
správních
činností

Činnost na úseku přestupkové agendy:
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
- zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích;
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
- vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení;
- vyhláška č. 112/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb.;
- zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu;
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů;
- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů;
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích;
- nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot,
při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou
návykovou látkou.

Telč

únor 2021

Velké Meziříčí

březen 2021

Polná

březen 2021

Pacov

duben 2021

Pelhřimov

květen 2021

Kamenice nad Lipou

červen 2021

Chotěboř
Činnost na úseku projednávání přestupků podle zákona o střetu zájmů:
- zákon č. 250/2000 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
Havlíčkův Brod
- zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
Pelhřimov
- vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení;
Pacov
- vyhláška č. 112/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb.
Jihlava

únor 2021
únor 2021
duben 2021
duben 2021
květen 2021
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Oddělení
právní a
krajského
živnostenského úřadu

Činnost obecního živnostenského úřadu na úseku správy živnostenského podnikání:
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

Velké Meziříčí

březen 2021

Světlá nad Sázavou

duben 2021

Náměšť nad Oslavou

duben 2021

Nové Město na Moravě

květen 2021

Bystřice nad Pernštejnem červen 2021

Oddělení
právní a
krajského
živnostenského úřadu

Činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku evidence zemědělských
podnikatelů:
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Velké Meziříčí

březen 2021

Světlá nad Sázavou

duben 2021

Náměšť nad Oslavou

duben 2021

Nové Město na Moravě

květen 2021

Bystřice nad Pernštejnem červen 2021
Činnost obce s rozšířenou působností dle zákona:
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě;
- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
Odbor
motorových vozidel a o změnách některých zákonů;
dopravy a
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
silničního
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
hospodářství zákonů (zákon o silničním provozu);
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Odbor
Činnost na úseku pozemních komunikací dle zákona:
dopravy a
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
silničního
hospodářství

Moravské Budějovice

únor 2021

Telč

březen 2021

Nové Město na Moravě

duben 2021

Pelhřimov

květen 2021

Čechočovice

duben 2021
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Odbor
ekonomický

Odbor
kultury,
památkové
péče a
cestovního
ruchu

Odbor
sociálních
věcí

Činnost na úseku agendy místních poplatků:
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích;
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Činnost na úseku státní památkové péče:
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Činnost na úseku sociální práce, veřejného opatrovnictví a integrace příslušníků romské
komunity:
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení);
- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
- zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Náměšť nad Oslavou

květen 2021

Velké Meziříčí

květen 2021

Velká Bíteš

květen 2021

Humpolec

červen 2021

Havlíčkův Brod

červen 2021

Jihlava

červen 2021

Humpolec

březen 2021

Nové Město na Moravě

duben 2021

Velké Meziříčí

květen 2021

Třebíč

červen 2021

Nové Město na Moravě

leden-únor
2021
leden-únor
2021
březen-duben
2021
březen-duben
2021
květen-červen
2021

Pacov
Náměšť nad Oslavou
Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou
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Odbor
sociálních
věcí

Činnost na úseku veřejného opatrovnictví:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Domamil

březen 2021

Brtnice

červen 2021

Žďár nad Sázavou
Odbor
sociálních
věcí

Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí:
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Přibyslav
Třebíč

Odbor
sociálních
věcí

Činnost na úseku veřejného opatrovnictví a sociální práce:
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení);
- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Činnost v oblasti vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem:
- zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
Odbor
ve znění pozdějších předpisů.
zdravotnictví Činnost v oblasti agendy podle zákona:
- zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Činnost na úseku stavebního řádu, územního rozhodování a RÚIAN:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Kamenice nad Lipou

leden-únor
2021
březen-duben
2021
květen-červen
2021

květen-červen
2021

únor-březen
2021

Pacov

Bystřice nad Pernštejnem únor-březen
2021

Přibyslav

leden 2021

Budišov

duben 2021

Kamenice nad Lipou

červen 2021
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Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Činnost na úseku územního plánování:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Odbor
územního
plánování a
stavebního
řádu

Činnost na úseku stavebního řádu, územního rozhodování, vyvlastňování a RÚIAN:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění);
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Odbor
sekretariátu
hejtmana

Činnost v oblasti připravenosti obcí III. stupně na mimořádné události a krizové situace a
kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu - plnění povinností uložených obcím:
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů;
- zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy);
- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky;
- zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);
- nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu;
- vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové
stavy.

Odbor
sekretariátu
hejtmana

Bystřice nad Pernštejnem duben 2021

Činnost v oblasti svobodného přístupu k informacím:
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Telč

květen 2021

Humpolec

červen 2021

Velké Meziříčí

únor 2021

Telč

březen 2021

Jihlava

květen 2021

Pelhřimov

březen 2021

Žďár nad Sázavou

duben 2021

Třebíč

květen 2021

Chotěboř

červen 2021

Pacov

červen 2021

Pelhřimov

březen 2021

Bystřice nad Pernštejnem duben 2021
Telč

květen 2021

Pacov

červen 2021
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Batelov
Odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny:
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Úsobí

leden-červen
2021

Košetice
Přibyslav
Jihlava

Odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Činnost na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany
ovzduší a odpadového hospodářství:
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Světlá nad Sázavou
Velké Meziříčí

leden-červen
2021

Telč
Třebíč
Bystřice nad Pernštejnem

Odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Činnost na úseku ochrany přírody a krajiny a úseku rybářství:
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Ledeč nad Sázavou
Jaroměřice nad Rokytnou

leden-červen
2021

strana č. 7 z celkového počtu 8

Odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Činnost na úseku státní správy lesů, státní správy myslivosti, státní správy rybářství,
na úseku vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, na úseku
zápisů do RÚIAN:
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;
- zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin);
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- zákon č. 274/2001 Sb., vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Telč
leden-červen
2021

Třebíč
Bystřice nad Pernštejnem

podepsal Mgr. Ing.
Mgr. Ing. Zdeněk Digitálně
Zdeněk Kadlec dr. h. c.
2020.12.09 13:46:35
Kadlec dr. h. c. Datum:
+01'00'

Jihlava 9. 12. 2020

Schválil: Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu
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