Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 9. 7. 2021 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací:
„Kdy a kolikrát od roku 2018 KÚOK jako nadřízený orgán Stavebního úřadu Konice
provedl jeho kontrolu – prověření úrovně činnosti, která se odvíjí od kompetencí
jednotlivých pracovníků, s jakým závěrem a byl o kontrolách proveden zápis – pod
jakým č.j.“
Poskytnuté informace:
Požadované informace ke dni podání žádosti byly žadateli poskytnuty. Žadateli bylo
sděleno následující:
„K Vaší výše specifikované žádosti sdělujeme, že Odbor strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje provedl kontrolu Stavebního úřadu Konice,
jakožto obecného stavebního úřadu, od r. 2018 pouze jednou, a to dne 15. 6. 2020.
Kontroly jsou prováděné 1 x za 3 roky. O kontrole byl vyhotovený protokol čj. KUOK
67426/2020. Kontrolou bylo zjištěno, že obecným stavebním úřadem Městského úřadu
Konice bylo ve sledovaném období zajištěno provádění všech činností, které byl podle
právních předpisů příslušný vykonávat na úseku územního rozhodování, stavebního
řádu, vyvlastnění a editace dat v RÚIAN/ISÚI, přičemž pro tyto činnosti má vytvořeny
potřebné podmínky.
Kontrolou vybraných rozhodnutí aj. opatření stavebního úřadu byla zjištěna určitá
pochybení, která jsou blíže popsána v části III. protokolu. Z těchto zjištění pak
vyplynula preventivní opatření pro další činnost kontrolované osoby uložená v části IV.
protokolu. Ostatní zjištěné nedostatky pak vzhledem k jejich charakteru postačilo ústně
projednat s vedoucím Odboru výstavby.
Dále uvádíme, že Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje ve Vámi vymezeném období vykonal kontrolu výkonu přenesené
působnosti v I. pol. 2019 na Městském úřadu Konice, konkrétně ve dnech 18 – 22. 2.
2019. Kontroly jsou taktéž prováděné 1x za 3 roky. O kontrole byl vyhotovený protokol
č. j. KUOK 29114/2019.
Kontrolou bylo zjištěno, že speciálním stavebním úřadem (vodoprávní úřad)
Městského úřadu Konice bylo ve sledovaném období zajištěno provádění všech
činností, které byl podle právních předpisů příslušný vykonávat na úseku vodního
zákona, stavebního řádu, vodoprávní evidenci, má vytvořeny potřebné podmínky.
Kontrolou vybraných rozhodnutí, stanovisek a dalších, byly zjištěny drobné nedostatky,
která jsou blíže popsány v části 7. protokolu (část z protokolu týkající se kontroly
výkonu přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství). Zjištěné nedostatky
byly prokonzultovány s příslušným pracovníkem a některé byly odstraněny na místě.
Zároveň byla pracovníkovi poskytnuta metodická pomoc. Opatření k odstranění

nedostatků uložena nebyla. Závěrem k výkonu státní správy na úseku vodního
hospodářství bylo konstatováno, že je vykonávána na velmi dobré úrovni a byl
konstatován velký posun v kvalitě vydávaných opatření vodoprávního úřadu ve
srovnání s kontrolou provedenou v minulém období.“
Informaci zpracoval:
Dne 26. 7. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
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