ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL V ROCE 2020
podle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Odbor dopravy MMB provedl v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 následující kontroly:

•

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad pro pozemní komunikace

Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí, konkrétně výkonu státní správy
v oblasti silničního hospodářství za období roku 2020, tedy přenesené působnosti vykonávané zejména podle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně prověření úrovně
administrativy agendy, rozsahu agendy a dodržování rozsahu vykonávané pravomoci.
Počet provedených kontrol: 3

ÚMČ Brno-Nový Lískovec
ÚMČ Brno-Ivanovice
ÚMČ Brno-Židenice

20. 1. – 24. 1. 2020
10. 2. – 17. 2. 2020
2. 3. – 6. 3. 2020

Zdůvodnění neprovedených kontrol obsažených v pololetním plánu kontrolní činnosti:
Nebyly provedeny všechny plánované kontroly z důvodu epidemie – COVID-19.
Přehled nejčastějších porušení obecně závazných právních předpisů a jiných právních předpisů, kterými je
kontrolovaný subjekt povinen se řídit:
Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Přehled nejzávažnějších porušení obecně závazných právních předpisů a jiných právních předpisů, kterými je
kontrolovaný subjekt povinen se řídit:
Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Uvedení případů, kdy bylo při následné kontrole zjištěno, že nápravná opatření přijatá kontrolovaným subjektem
k odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole nebyla splněna:
Nebyla uložena nápravná opatření při předchozí kontrole.

•

Dopravní úřad - taxislužba

Kontrolované osoby:
Dopravci v taxislužbě (právnické osoby a podnikající fyzické osoby) a řidiči taxislužby.
Počet provedených kontrol
103
z toho: silniční kontroly
41
kontroly na OD
62
Počet uložených pokut
38
Počet neuzavřených řízení o uložení sankce přecházejících do roku 2021: 5

•

Dopravní úřad - Městská autobusová doprava

Výkon státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Počet provedených kontrol
z toho: silniční kontroly
kontrola v provozovny
Počet uložených pokut

•

11
10
1
0

Drážní správní úřad

Výkon státního dozoru ve věcech drah dle § 58 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Počet provedených kontrol:
20
z toho: provoz tramvají a trolejbusů
9
dodržování podmínek stanovených právními předpisy v zájmu bezpečného provozování dráhy
a drážní dopravy u DPMB
2
Závady
1

•

Ústřední odborná rada prevence - Stanice měření emisí

Kontrolované osoby: Provozovatelé Stanic měření emisí – právnické osoby a podnikající fyzické osoby
Počet provedených kontrol (dokončených v roce 2020)
12
Počet odebraných oprávnění k provozování SME
0
Počet nařízení okamžitě zastavit provádění měření emisí
0

Ing. Martin Račanský, v. r.
vedoucí Odboru dopravy

