
Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/ 2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), za rok 2015 

Označení kontrolního orgánu 
Vymezení druhu, předmětu či 

oblasti kontrol 
Počet zkontrolovaných subjektů Výsledky kontrol 

Odbor ekonomický Provozování výherních hracích 

přístrojů dle zákona č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách v platném znění  

Kontrola ubytovací kapacity 

4 provozovatelé výherních 

hracích přístrojů 

 

3  

bez zjištěných závad 

 

1x zjištěné závady opraveny 

v průběhu kontroly 

    

Odbor obecní živnostenský 

úřad 
Kontrolní a dozorová činnost 

podnikatelských subjektů 

v oblasti zákonů zaměřených na : 

Živnostenské podnikání, Ochranu 

spotřebitele, Spotřební daně, 

Povinné značení lihu, Cestovní 

ruch, Zákon o cenách, 

Pyrotechnické výrobky. 

Spolupráce s dozorovými orgány: 

Kontroly v součinnosti s Českou 

obchodní inspekcí, Policií České 

republiky, Celní správou, 

Městskou policií 

Celkem: 218 z toho 

Fyzických osob  - 113 

Právnických osob - 105 

41x  blokové pokuty 

1x  správní řízení 

11x  postoupení jinému 

      správnímu orgánu 

 

MĚSTO NYMBURK  

útvar interního auditu 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

 



Označení kontrolního orgánu 
Vymezení druhu, předmětu či 

oblasti kontrol 
Počet zkontrolovaných subjektů Výsledky kontrol 

Odbor sociálních věcí, 

komunitní plánování sociálních 

služeb 

Sociální grant města 12 bez výhrad 

    

Městský úřad Nymburk, odbor 

správních činností 

Vedení matričních knih a sbírek 

listin u matričních úřadů ve 

správním obvodu dle ust. § 4 odst. 

1 zák. č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení, ve 

znění pozdějších předpisů 

6 2x zjištěny nedostatky,  

kontrola ostatních úřadů bez 

závad 

 

    

Odbor životního prostředí 

-  odpadové hospodářství 

 

Nakládání s odpady dle § 16 

zákona o odpadech 

 

49 

 

48x neshledáno porušení zákona, 

1x uložena pokuta 

-  vodní hospodářství Nakládání s vodami, závadnými 

látkami, stav vodních děl 

21 neshledáno porušení zákona 

    

Útvar interního auditu Veřejnosprávní kontrola 7x příspěvková organizace 

1x právnická osoba (granty) 

2x fyzická osoba (granty) 

5x zjištěny nedostatky, z toho 

1x porušení rozpočtové kázně 

1x porušení rozpočtové kázně 

2x porušení rozpočtové kázně 

Zpracovala: Radka Náhlovská, kontrolor útvaru interního auditu 


