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KONTROLY PROVEDENÉ VE 2. POLOLETÍ 2015

 Dobruška

 Libuň

 Nové Město nad Metují

 Orlické Záhoří

 Rychnov nad Kněžnou

 Lhoty u Potštejna

 Úpice

 Chlumec nad Cidlinou

 Česká Skalice



PŘIPOMÍNKY Z KONTROL NA ÚSEKU 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ



Při kontrolách na úseku územního plánování byla

připomenuta povinnost zveřejňování písemností též

způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 25 odst. 2

správního řádu:

„Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě

oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního

orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.

Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový

přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou,

byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.“



V případě doručování veřejnou vyhláškou bylo

doporučeno informaci o současném zveřejnění

způsobem umožňujícím dálkový přístup uvádět

v obsahu této vyhlášky.

Ze spisových materiálů musí být zřejmé, že byl

naplněn požadavek § 25 odst. 2 správního řádu,

tedy že písemnost byla zveřejněna též

způsobem umožňujícím dálkový přístup.



 žádná konkrétní opatření k nápravě 

nebylo třeba ukládat

 byla uplatněna pouze metodická 

doporučení



V rámci kontrol na úseku územního plánování bude

nadále krajským úřadem důsledně kontrolováno

plnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 162

stavebního zákona.

§ 162 odst. 5  a 6 stavebního zákona

Úřad územního plánování a obecní úřad, který splňuje

podmínky pro výkon pořizovatele, podává krajskému

úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně

plánovací činnosti za svůj správní obvod.



Chyby při vyplňování registračních listů:

používání starého vzoru registračního listu (přílohy č.

16 - 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb. byly aktualizovány

novelou č. 458/2012 Sb.)

neúplné vyplnění registračního listu

chybné údaje zejména v datech schválení zadání,

nabytí účinnosti

pozdní zasílání registračních listů



PLÁN KONTROL NA 1. POLOLETÍ 2016:

12.01.-22.01.2016

09.02.-19.02.2016

08.03.-18.03.2016

12.04.-22.04.2016

10.05.-20.05.2016

07.06.-17.06.2016

 Hradec Králové

 Broumov

 Hronov

 Náchod

 Smiřice

 Nechanice



DÁLE BUDE PROVEDENA 

KONTROLA OBCE I. TYPU

Jinolice – červen 2016


