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Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 
Podle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 

 

     Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy, jako samostatný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností vykonává státní správu v přenesené působnosti. Z hlediska kontroly vykonává státní 

odborný dozor a to ve věcech pozemních komunikací podle zákonač.13/1997 Sb., silniční dopravě 

podle zákona č.111/1994 Sb., odborné způsobilosti k řízení morových vozidel podle zákona 

č.247/2000 Sb., podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb. 

      Státní odborný dozor (dále jen „SOD“) je vykonán ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o státní 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

      V roce 2015 provedl odbor dopravy SOD v silniční dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 34 a ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 u dopravců – provozovatelů taxislužby celkem 6 kontrol.  

     Tyto kontroly byly zaměřeny na dodržování podmínek provozování taxislužby vyplývající pro 

dopravce ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě zejména §21, §21a, §21b, §21c, §21d jež 

stanoví podmínky a povinnosti, které je dopravce povinen dodržovat při provozování tohoto druhu 

dopravy a důrazem na novelu zákona č. 102/2013 Sb. 

      U kontrolovaných subjektů během roku 2015 nebyly zjištěny případy porušení zákona. 

       Dále pracovníci odboru provedli SOD nad stanicemi měření emisí /dále jen SME/ dle § 81 a § 82 

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 (dále jen „zákon“). 

      SOD byl vykonán u dvou provozovatelů SME, ve kterých nebylo shledáno porušení zákona, proto 

nebyla udělena sankce. Drobné nedostatky v administrativě byly odstraněny v dohodnutém termínu 

a oběma stanicím byla poskytnuta metodická pomoc. 
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