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Informace o kontrolní činnosti a jejich výsledcích za rok 2019 

 

V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 provedl Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních 
komunikací a drah tyto kontroly: 

- oddělení speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu provedlo celkem 6 kontrol na 
Úřadech městských částí. Týkalo se to Úřadu městské části Praha 1, 12, 13, 17, 20 a 21.  

Dodržování právních předpisů při výkonu agendy silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodržování 
právních předpisů při výkonu agendy speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zjištění: Ke zjištěným nedostatkům uvádíme následující příklady – v řízení je doručováno do vlastních 
rukou obci, ačkoli ta si zvolila svého zmocněnce, plné moci nebyly podepsány oprávněnými osobami, 
chybně stanoven okruh účastníků řízení, ve výroku absentuje uvedení účastníků řízení podle § 27 odst. 
1 správního řádu, souhlas podle § 184a stavebního zákona nebyl udělen na situačním výkresu 
dokumentace nýbrž na samostatném listu, nedůsledně kontrolováno naplnění podmínek substituce 
dle § 33 odst. 3 správního řádu. Na základě soudního rozhodnutí doporučujeme v opatřeních obecné 
povahy pro stanovení přechodné úpravy uvádět § 77 odst. 5 zákona č. 361/ 2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. 

Příčiny zjištění: Nedostatečná obeznámenost s institutem plné moci, nedůsledná kontrola náležitostí 
správního rozhodnutí.  

Opatření k nápravě: Jejich uložení dle kontrolního řádu nebylo nutné, nedostatky byly projednány 
osobně na místě. V příštím roce bude prováděna metodická činnost na tomto úseku. 

 

- oddělení speciálního stavebního úřadu a drážního správního úřadu provedlo celkem 254 kontrol na 
dodržování zákona o dráhách u právnické osoby: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.  
 
Jako nejčastější pochybení byly shledány drobné nedostatky spočívající v nevyvěšení tabulek se 
zákazem vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor ve stanicích metra, včas neodstraněný 
manipulační zábor po modernizaci WC v metru, dále pak např. nečistota na zastávkách tramvají, 
stržený jízdní řád na označníku tramvajové dráhy apod., které byly po výzvě DSÚ bezodkladně 
odstraněny na místě samém. 
 
 
 
 
 



- oddělení silničního správního úřadu provedlo celkem 42 kontrol ve smyslu výkonu státního dozoru 
ve věcech pozemních komunikací.  
 
Jako nejčastější pochybení byla shledána: 
- neoprávněnost zvláštního užívání pozemních komunikací u 6,16 % kontrol 
- nesoulad dopravních opatření s předloženou dokumentací u 43,59 % kontrol 
- znečištění pozemních komunikací u 7,85 % kontrol 
  
Jako nejzávažnější pochybení bylo shledáno: 
- neoprávněné zvláštní užívání pozemních komunikací, kde ve třech případech byla uložena pokuta ve 
správním řízení 
  
 

 

 


