Městský úřad Klatovy

Odbor výstavby a územního plánování
pracoviště Balbínova 59

__________________________________________________________________________________

Datum: 3.1.2017

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
podle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 33b odst. 2
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (po novele zákonem č. 252/2014 Sb., účinným od
1.1.2015) provádí kontroly podle kontrolního řádu pouze pro účely zákona o hmotné nouzi, a to na
žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi (Úřadu práce ČR).
Územní obvod, ve kterém odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Klatovy vykonává
státní správu (přenesenou působnost) z pozice obecného stavebního úřadu, tvoří územní obvody
následujících obcí: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Borovy, Čachrov, Červené Poříčí,
Číhaň, Dlažov, Dolany, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy,
Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nezdice,
Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Tužice, Týnec, Újezd u Plánice,
Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy.
V období od 1.1.2016 do 31.12.2016 provedl Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního
plánování, na základě písemného požadavku orgánu pomoci v hmotné nouzi 1 kontrolu,
zakončenou kontrolním protokolem.
V rámci kontroly tohoto odboru je ověřováno, zda jsou přiměřeně splněny standardy kvality bydlení
jiného než obytného prostoru nebo stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, které jsou konkrétně
vyjmenovány v § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi. Výsledky kontrolních zjištění jsou po jejich
ukončení předávány orgánu pomoci v hmotné nouzi, které dále slouží jako podklad pro účely ověření
skutečností rozhodných pro nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi.
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vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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