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Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení silničního hospodářství   

Městský úřad Soběslav Kontrola agendy na úseku silničního hospodářství říjen 2022 

Městský úřad Dačice Kontrola agendy na úseku silničního hospodářství listopad 2022 

 Oddělení silniční dopravy  

Městský úřad Blatná  Kontrola výkonu státní správy na úseku taxislužby říjen 2022 

Městský úřad Dačice Kontrola výkonu státní správy na úseku taxislužby listopad 2022 

 Oddělení pro územní samosprávu a státní 
správu v dopravě 

 

Městský úřad Vimperk Agenda SME, autoškol, evidence vozidel, řidičské 
průkazy 

září 2022 

Městský úřad Trhové Sviny Agenda SME, autoškol, evidence vozidel, řidičské 
průkazy 

říjen 2022 

Městský úřad Dačice Agenda SME, autoškol, evidence vozidel, řidičské 
průkazy listopad 2022 

Městský úřad Český Krumlov Agenda SME, autoškol, evidence vozidel, řidičské 
průkazy 

prosinec 2022 

Stanice technické kontroly 3x 
Povinnosti vyplývající ze zák. č. 56/2001 Sb., o 
technických podmínkách provozu na pozmeních 
komunikacích 

průběžně 

Akreditovaná školící střediska 1x 
Povinnosti vyplývající ze zák. č. 56/2001 Sb., o 
technických podmínkách provozu na pozmeních 
komunikacích 

průběžně 
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Odbor kultury a památkové péče 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení památkové péče   

Městský úřad Dačice - Odbor kultury a 
cestovního ruchu 

Kontrola výkonu státní památkové péče - 
průběžná 

srpen 2022 

Městský úřad Kaplice - Odbor 
životního prostředí, územního 
plánování a památkové péče 

Kontrola výkonu státní památkové péče - 
průběžná 

říjen 2022 

Městský úřad Vodňany - Odbor 
výstavby a územního plánu 

Kontrola výkonu státní památkové péče - 
průběžná listopad 2022 

 Oddělení kultury a zřizovaných organizací  

Městský úřad Strakonice  Kontrola správní činnosti v letech 2020 - 2021 srpen - říjen 2022 

Prácheňské muzeum v Písku Kontrola činnosti organizace říjen 2022 

 
 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení zaměstnanosti a odměňování   

Městský úřad Dačice - Odbor finanční 

Kontrola dodržování závazných zásad při 
provádění návrhů rozpisu rozpočtu finančních 
prostředků státního rozpočtu podle § 161c odst. 7 
zákona č. 561/2004 Sb. 

září 2022 

Městský úřad Vimperk - Odbor 
školství, kultury a cestovního ruchu 

Kontrola dodržování závazných zásad při 
provádění návrhů rozpisu rozpočtu finančních 
prostředků státního rozpočtu podle § 161c odst. 7 
zákona č. 561/2004 Sb. 

říjen 2022 

Městský úřad Soběslav - Odbor 
finanční 

Kontrola dodržování závazných zásad při 
provádění návrhů rozpisu rozpočtu finančních 
prostředků státního rozpočtu podle § 161c odst. 7 
zákona č. 561/2004 Sb. 

listopad 2022 
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Odbor sociálních věcí 
     

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí   

Městský úřad Dačice  
Kontrola výkonu SPOD (období 9/2019 - 8/2022) - 
prvotní kontrola září 2022 

Městský úřad Vimperk  Kontrola výkonu SPOD (období 9/2019 - 9/2022) - 
prvotní kontrola 

říjen 2022 

Městský úřad Kaplice Kontrola výkonu SPOD (období 9/2019 - 10/2022) 
- prvotní kontrola listopad 2022 

 
Oddělení sociálních služeb 

 

Městský úřad Vimperk Sociální ochrana - sociální práce na pověřených 
OÚ a ORP (období 2021) - prvotmí kontrola září 2022 

Městský úřad Soběslav Sociální ochrana - sociální práce na pověřených 
OÚ a ORP (období 2021) - prvotmí kontrola září 2022 

Městský úřad Vodňany 
Sociální ochrana - sociální práce na pověřených 
OÚ a ORP (období 2021) - prvotmí kontrola říjen 2022 

Městský úřad Bechyně Sociální ochrana - sociální práce na pověřených 
OÚ a ORP (období 2021) - prvotmí kontrola říjen 2022 

Městský úřad Kaplice Sociální ochrana - sociální práce na pověřených 
OÚ a ORP (období 2021) - prvotmí kontrola listopad 2022 

Městský úřad Týn nad Vltavou 
Sociální ochrana - sociální práce na pověřených 
OÚ a ORP (období 2021) - prvotmí kontrola listopad 2022 

KoCeRo, o.p.s. 

Plnění podmínek stanovených pro registraci u 
poskytovatelů sociálních služeb dle § 82a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozd. Předpisů (období 2021-2022) - prvotní 
kontrola červenec 2022 

Mezi proudy o.p.s. 

Plnění podmínek stanovených pro registraci u 
poskytovatelů sociálních služeb dle § 82a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozd. Předpisů (období 2021-2022) - prvotní 
kontrola srpen 2022 

Městský ústav sociálních služeb 
Strakonice 

Plnění podmínek stanovených pro registraci u 
poskytovatelů sociálních služeb dle § 82a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozd. Předpisů (období 2021-2022) - prvotní 
kontrola září 2022 

Domácí hospic Athelas - středisko 
Husitské diakonie 

Plnění podmínek stanovených pro registraci u 
poskytovatelů sociálních služeb dle § 82a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozd. Předpisů (období 2021-2022) - prvotní 
kontrola říjen 2022 
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Rybka, o.p.s. 

Plnění podmínek stanovených pro registraci u 
poskytovatelů sociálních služeb dle § 82a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozd. Předpisů (období 2021-2022) - prvotní 
kontrola listopad 2022 

Portus, Prachatice, o.p.s. 

Plnění podmínek stanovených pro registraci u 
poskytovatelů sociálních služeb dle § 82a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozd. Předpisů (období 2021-2022) - prvotní 
kontrola prosinec 2022 

 
 
 
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

     

Městský úřad Týn nad Vltavou  Kontrola výkonu státní správy v přenesené 
působnosti za I. pololetí 2022 

září 2022 

Městský úřad Český Krumlov  Kontrola výkonu státní správy v přenesené 
působnosti za I. pololetí 2022 

říjen 2022 

Městský úřad Soběslav Kontrola výkonu státní správy v přenesené 
působnosti za I. pololetí 2022 

listopad 2022 
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Odbor zdravotnictví 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení zdravotní správy   

Městský úřad Prachatice  

Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku 
přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích, dle zákona č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, dle zákona č. 167/1998 Sb., o 
návykových látkách, dle zákona č. 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů, a kontrola na dodržování 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v souladu se zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vše 
v platném znění. 

září - prosinec 
2022 

Městský úřad Tábor  

Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku 
přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích, dle zákona č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, dle zákona č. 167/1998 Sb., o 
návykových látkách, dle zákona č. 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů, a kontrola na dodržování 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v souladu se zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vše 
v platném znění. 

září - prosinec 
2022 

Obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností - kontrola u 2 subjektů 

dodržování ustanovení § 13 zákona č. 167/1998 
Sb. (tiskopisy receptů a žádanek s modrým 
pruhem) a vyhlášky č. 54/2008 Sb. 

září - prosinec 
2022 
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Poskytovatelé zdravotních služeb nebo 
jiné právnické osoby nebo podnikající 
fyzické osoby v souvislosti 
s prováděním činností, k nimž je třeba 
udělení souhlasu, oprávnění k činnosti 
nebo jiného obdobného povolení dle 
zák.č. 372/2011 Sb. nebo jiných 
zákonů upravujících zdravotní služby, 
poskytovatelé sociálních služeb 
uvedené v Národním registru 
sociálních služeb a osoby poskytující 
zdravotní služby podle § 20 zákona o 
zdravotních službách - kontrola u 10 
subjektů 

Dle § 107 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách kontrola poskytování zdravotních služeb 
nebo činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, 
oprávnění k činnosti nebo jiného obdobného 
povolení podle zákona o zdravotních službách 
nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby 
a kontrola dodržování §10,13,14,32 a 33 
zák.č.167/1998 Sb., o návykových látkách, a  
vyhl.č.329/2019 Sb. (k provedení § 80 
z.č.378/2007 Sb., o léčivech).  Sociální ochrana - 
sociální práce na pověřených OÚ a ORP (období 
2021) - prvotmí kontrola 

září - prosinec 
2022 

 
 
 
Odbor kancelář hejtmana 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení krizového řízení   

Městský úřad Český Krumlov  

Působnost - MV: připravenost na řešení 
mimořádných událostí, opatření na ochranu 
obyvatelstva, plány krizové připravenosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
(nemocnice, školská zařízení);                  
Působnost - SSHR: oblast hospodářských opatření 
pro krizové stavy; Působnost - MO ČR: oblast 
obranného plánování 

září 2022 

Městský úřad Soběslav 

Působnost - MV: připravenost na řešení 
mimořádných událostí, opatření na ochranu 
obyvatelstva, plány krizové připravenosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
(nemocnice, školská zařízení); Působnost - SSHR: 
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy;                                  
Působnost - MO ČR: oblast obranného plánování 

září 2022 

Městský úřad Vodňany 

Působnost MV: připravenost na řešení 
mimořádných událostí, opatření na ochranu 
obyvatelstva, plány krizové připravenosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
(nemocnice, školská zařízení); Působnost - SSHR: 
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy;                                  
Působnost - MO ČR: oblast obranného plánování 

říjen 2022 
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Městský úřad Blatná 

Působnost MV: připravenost na řešení 
mimořádných událostí, opatření na ochranu 
obyvatelstva, plány krizové připravenosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
(nemocnice, školská zařízení); Působnost - SSHR: 
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy;                                  
Působnost - MO ČR: oblast obranného plánování 

říjen 2022 

Městský úřad Milevsko 

Působnost MV: připravenost na řešení 
mimořádných událostí, opatření na ochranu 
obyvatelstva, plány krizové připravenosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
(nemocnice, školská zařízení); Působnost - SSHR: 
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy;                                  
Působnost - MO ČR: oblast obranného plánování 

říjen 2022 

Městský úřad Tábor 

Působnost MV: připravenost na řešení 
mimořádných událostí, opatření na ochranu 
obyvatelstva, plány krizové připravenosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
(nemocnice, školská zařízení); Působnost - SSHR: 
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy;                                  
Působnost - MO ČR: oblast obranného plánování 

listopad 2022 

Městský úřad Týn nad Vltavou 

Působnost MV: připravenost na řešení 
mimořádných událostí, opatření na ochranu 
obyvatelstva, plány krizové připravenosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
(nemocnice, školská zařízení); Působnost - SSHR: 
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy;                                  
Působnost - MO ČR: oblast obranného plánování 

listopad 2022 

Poznámka: kontroly z I. pololetí 
přesunuty z důvodu řešení úkolů 
nouzového stavu do II. pololetí 2022   

ZŠ Prachatice 
Kontrola u subjektu, který má povinnost mít 
zpracovaný pravidelně aktualizovaný plán krizové 
připravenosti 

září 2022 

MŠ Prachatice 
Kontrola u subjektu, který má povinnost mít 
zpracovaný pravidelně aktualizovaný plán krizové 
připravenosti 

září 2022 

ZŠ Smetanova 405 - Vimperk 
Kontrola u subjektu, který má povinnost mít 
zpracovaný pravidelně aktualizovaný plán krizové 
připravenosti 

říjen 2022 

MŠ Klostermannova 365 - Vimperk 
Kontrola u subjektu, který má povinnost mít 
zpracovaný pravidelně aktualizovaný plán krizové 
připravenosti 

říjen 2022 

MŠ Vajgar 594, Jindřichův Hradec 
Kontrola u subjektu, který má povinnost mít 
zpracovaný pravidelně aktualizovaný plán krizové 
připravenosti 

listopad 2022 
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Nemocnice Jindřichův Hradec 
Kontrola u subjektu, který má povinnost mít 
zpracovaný pravidelně aktualizovaný plán krizové 
připravenosti 

listopad 2022 

ZZS Jihočeského kraje 
Kontrola u subjektu, který má povinnost mít 
zpracovaný pravidelně aktualizovaný plán krizové 
připravenosti 

prosinec 2022 

Město Protivín Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2021                           srpen 2022 

Obec Čimelice Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2022 

srpen 2022 

Obec Svatá Máří Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2023 

září 2022 

Obec Vacov 
Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2024 září 2022 

Město Lnáře 
Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2025 říjen 2022 

Město Volenice Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2026 říjen 2022 

Město Tábor Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2027 listopad 2022 

Město Planá nad Lužnicí Finanční následná kontrola obcí; Příjemci státní N 
- dotace na JSDHO za rok 2028 listopad 2022 

 
  
Odbor ekonomický 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení rozpočtu a financování + úsek 
správy daní 

  

Obecí úřad Hlavatce 
Kontrola výkonu správy místních poplatků dle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a 
procesního zákona č. 280/20009 Sb., daňový řád. 

Průběžně ve II. 
pololetí r. 2022 

Obecí úřad Chroboly 
Kontrola výkonu správy místních poplatků dle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a 
procesního zákona č. 280/20009 Sb., daňový řád. 

Průběžně ve II. 
pololetí r. 2022 

Obecí úřad Slabčice 
Kontrola výkonu správy místních poplatků dle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a 
procesního zákona č. 280/20009 Sb., daňový řád. 

Průběžně ve II. 
pololetí r. 2022 

Obecí úřad Popelín 
Kontrola výkonu správy místních poplatků dle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a 
procesního zákona č. 280/20009 Sb., daňový řád. 

Průběžně ve II. 
pololetí r. 2022 

 Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření 
obcí 

 

Obce a dobrovolné svazky obcí v 
Jihočeském kraji (cca 585 územních 
celků dle žádostí doručených na KÚ 
podle § 4 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb. 
do 30. 6. 2022) 

Dílčí přezkoumání hospodaření obcí a 
dobrovolných svazků obcí dle zák. č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, za 
uplynulou část roku 2022 

Průběžně dle 
plánu 

přezkoumávání 
hospodaření ÚSC 

a DSO v II. 
pololetí 2022 
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Odbor legislativy a vnitřních věcí 
 
  

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení správní   

Město Nové Hrady Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
Nadační fond AVA České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
NF Petry a Petra Petrlíkových ČB Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
I MY o.p.s. Soběslav Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
KreBul, o.p.s. Prachatice Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
Mazlíci, z.s. České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
Lišovské varhany, Lišov Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
Obec Budeč, Budeč Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
Římskokatolická církev Chyšky Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
HAIMA ČB, České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná červenec 2022 
Město Třeboň, Třeboň Kontrola veřejné sbírky - konečná červenec 2022 
Zliváci, z.s., Zliv Kontrola veřejné sbírky - konečná srpen 2022 
Obec Dubné, Dubné Kontrola veřejné sbírky - konečná srpen 2022 
TJ Sokol ČB, České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná srpen 2022 
Prevent z.ú. Strakonice Kontrola veřejné sbírky - průběžná srpen 2022 
Obec Čkyně, Čkyně Kontrola veřejné sbírky - konečná srpen 2022 
ŘEDIDLO, z.s., Vojfířov Kontrola veřejné sbírky - konečná září 2022 
Městská charita ČB, České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 
Studentská unie JU, z.s., ČB Kontrola veřejné sbírky - konečná září 2022 
Kominické muzeum Tábor Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 
Koníček z.s. Adamov Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 
Lazariánská pomocná služba, z.s. Písek Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 
Temperi, o.p.s. České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 
Spoj dva světy, z.s. Litvínovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 
Farní charita Tábor Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 
Spolek pro ochranu památek 
Deštenska, Červená Lhota 

Kontrola veřejné sbírky - průběžná září 2022 

Fokus Tábor Kontrola veřejné sbírky - průběžná říjen 2022 
Spolek prřátel domu U Slona Písek Kontrola veřejné sbírky - průběžná říjen 2022 
Město Milevsko Kontrola veřejné sbírky - konečná říjen 2022 
Spolek 2/4 Velešín Kontrola veřejné sbírky - konečná říjen 2022 
RBB Invest Jindřichův Hradec Kontrola veřejné sbírky - průběžná říjen 2022 
Klub Tomáše Šobra, z.s. Písek Kontrola veřejné sbírky - průběžná říjen 2022 
Vimpersko z.s. Vimperk Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Obec Dolní Žďár  Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Chelčický domov sv. Linharta Chelčice Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Nazaret Borovany Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Regionální rozvojová agentura Stachy Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Autis Centrum o.p.s. České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
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Pro psí duši z.s. Planá nad Lužnicí Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Kaňka MŠ, ZŠ, SŠ Tábor Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Potravinová banka Jčk České 
Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 

Divadlo Continuo Malovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Domácí hospic Jordán, o.p.s. Tábor Kontrola veřejné sbírky - průběžná listopad 2022 
Dačický zvoneček z.s., Dačice Kontrola veřejné sbírky - konečná prosinec 2022 
TJ Nová Ves z.s., Nová Ves Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 
Město Rožmberk nad Vltavou Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 
FEST2004 Sezimovo Ústí Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 
MŠ, ZŠ a SŠ pro slucově postižené, 
České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 

Selesiánské středisko České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 
Centrum Bazalka, o.p.s. České 
Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 

Naděje pro Erička České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 
TJ Dražejov, Dražejov Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 
Město Vodňany Kontrola veřejné sbírky - konečná prosinec 2022 
MAS Krajina srdce Tábor Kontrola veřejné sbírky - konečná prosinec 2022 
Obec Záblatí Kontrola veřejné sbírky - konečná prosinec 2022 
Město Nové Hrady Kontrola veřejné sbírky - konečná prosinec 2022 
Spolek 2/4 Velešín Kontrola veřejné sbírky - konečná prosinec 2022 
Spolek prátel Muzea české reformace 
Volfířov Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 

Oblastní charita Strakonice Kontrola veřejné sbírky - konečná prosinec 2022 
Z domova do domova, z.s. České 
Budějovice Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 

Kulturní středisko Bechyně Kontrola veřejné sbírky - průběžná prosinec 2022 

Městský úřad Třeboň Kontrola matrik a související agendy září 2022 
Obecní úřad Jankov, Čakov, Žbovřesky Kontrola vidimace a legalizace zaří 2022 
Městský úřad Vimperk Kontrola matrik a související agendy září 2022 
Městský úřad Dačice Kontrola matrik a související agendy říjen 2022 
Městský úřad Trhové Sviny Kontrola matrik a související agendy říjen 2022 

Městský úřad Rudolfov, Zliv Kontrola správního řízení na úseku matrik, 
vidimace a legalizace 

říjen 2022 

Obecní úřad Nicov, Strážný, Žernovice Kontrola vidimace a legalizace listopad 2022 
Městský úřad Blatná kontrola EO, OP, CD září 2022 
Městský úřad Blatná kontrola EO, OP, CD září 2022 

Městský úřad Veselí nad Lužnicí Správní řízení na úseku matrik, výkon přenes. půs. 
na úseku vidimace a legalizace   září 2022 

Obecní úřad Choustník 
Kontrola evidence obyvatel správní řízení na 
úseku matrik, výkon přenes. půs. na úseku 
vidimace a legalizace 

září 2022 

Obecní úřad Čimelice 
Kontrola evidence obyvatel správní řízení na 
úseku matrik, výkon přenes. půs. na úseku 
vidimace a legalizace 

září 2022 

Městský úřad Mirovice 
Kontrola evidence obyvatel správní řízení na 
úseku matrik, výkon přenes. půs. na úseku 
vidimace a legalizace 

září 2022 
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Městský úřad Mladá Vožice 
Kontrola evidence obyvatel správní řízení na 
úseku matrik, výkon přenes. půs. na úseku 
vidimace a legalizace 

říjen 2022 

Obecí úřad Nová Ves u Ml. Vožice 
Kontrola evidence obyvatel správní řízení na 
úseku matrik, výkon přenes. půs. na úseku 
vidimace a legalizace 

říjen 2022 

Městský úřad Milevsko 
Kontrola evidence obyvatel, kontrola vedení 
matrik, správní řízení na úseku matrik, výkon 
přenes. půs. na úseku vidimace a legalizace 

říjen 2022 

Městský úřad Soběslav 
Kontrola vedení matrik, správní řízení na úseku 
matrik, výkon přenes. půs. na úseku vidimace a 
legalizace 

říjen 2022 

Městský úřad Písek 
Kontrola vedení matrik, správní řízení na úseku 
matrik, výkon přenes. půs. na úseku vidimace a 
legalizace 

říjen 2022 

Městský úřad Trhové Sviny Kontrola EO, OP, CD říjen 2022 

Obecí úřad Chvalšiny 
Správní řízení na úseku matrik, výkon přenes. půs. 
na úseku vidimace a legalizace  listopad 2022 

Obecí úřad Kájov 
Kontrola evidence obyvatel, správní řízení na 
úseku matrk, výkon přenes. půs. na úseku 
vidimace a legalizace 

listopad 2022 

Městský úřad Vodňany 
Kontrola evidence obyvatel, správní řízení na 
úseku matrk, výkon přenes. půs. na úseku 
vidimace a legalizace 

listopad 2022 

Městský úřad Český Krumlov Kontrola EO, OP, CD listopad 2022 

Městský úřad Nová Včelnice Kontrola správního řízení na úseku matrik, 
vidimace a legalizace 

listopad 2022 

Městský úřad Kaplice 
Kontrolní, registrační a správní činnost v oblasti 
živnostenského podnikání a evidence 
zemědělských podnikatelů 

říjen 2022 

Městský úřad Vodňany 
Kontrolní, registrační a správní činnost v oblasti 
živnostenského podnikání a evidence 
zemědělských podnikatelů 

listopad 2022 

Městský úřad Dačice Kontrola hazardní hry říjen 2022 
Obecí úřad Planá Kontrola hazardní hry listopad 2022 
Městský úřad Týn nad Vltavou Kontrola přestupkové agendy červenec 2022 
KPPP Mladá Vožice Kontrola přestupkové agendy červenec 2022 
Městský úřad Volary Kontrola přestupkové agendy srpen 2022 
Městský úřad Volyně Kontrola přestupkové agendy srpen 2022 
KPPP Srubec Kontrola přestupkové agendy září 2022 
KPPP Dačice Kontrola přestupkové agendy říjen 2022 
KPPP Slavonice Kontrola přestupkové agendy říjen 2022 
Městský úřad Tábor Kontrola přestupkové agendy listopad 2022 
Městský úřad Prachatice Kontrola přestupkové agendy prosinec 2022 
Městský úřad Netolice Kontrola přestupkové agendy prosinec 2022 
Městský úřad Strakonice Kontrola agendy registru řidičů srpen 2022 

Městský úřad Prachatice Kontrola agendy přestupků na úseku bezpečnosti 
a plynulosti provozu, agenda registru řidičů září 2022 

Městský úřad Český Krumlov Kontrola agendy přestupků na úseku bezpečnosti 
a plynulosti provozu, agenda registru řidičů říjen 2022 
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Městský úřad Kaplice 
Kontrola agendy přestupků na úseku bezpečnosti 
a plynulosti provozu, agenda registru řidičů listopad 2022 

Městský úřad Dačice Kontrola agendy přestupků na úseku bezpečnosti 
a plynulosti provozu, agenda registru řidičů prosinec 2022 

Obecí úřad Mezná Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN září 2022 

Obecí úřad Třebějovice Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN 

září 2022 

Obecí úřad Přehořov Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN 

září 2022 

Obecí úřad Nemětice 
Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN listopad 2022 

Obecí úřad Přeslavice 
Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN listopad 2022 

Obecí úřad Přechovice Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN listopad 2022 

Obecí úřad Horní Stropnice Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN prosinec 2022 

Obecí úřad Mladošovice Výkon státní správy v přenesené působnosti na 
úseku RÚIAN prosinec 2022 

Obecí úřad Mezná Kontrola voleb září 2022 
Obecí úřad Třebějovice Kontrola voleb září 2022 
Obecí úřad Přehořov Kontrola voleb září 2022 
Obecí úřad Nemětice Kontrola voleb listopad 2022 
Obecí úřad Předslavice Kontrola voleb listopad 2022 
Obecí úřad Přechovice Kontrola voleb listopad 2022 
Obecí úřad Horní Stropnice Kontrola voleb prosinec 2022 
Obecí úřad Mladošovice Kontrola voleb prosinec 2022 

 Úsek vedoucího odboru  

Městský úřad Třeboň 
Zákon č. 106/199 Sb., o poskytování informací a 
zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

říjen 2022 

Městský úřad Kaplice 
Zákon č. 106/199 Sb., o poskytování informací a 
zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

říjen 2022 

Městský úřad Milevsko 
Zákon č. 106/199 Sb., o poskytování informací a 
zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

říjen 2022 

Městský úřad Týn nad Vltavou 
Zákon č. 106/199 Sb., o poskytování informací a 
zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

říjen 2022 

Obecní úřad Zdíkov Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Stachy Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Městys Čestice Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Vacov Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Čkyně Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Jarošov nad Nežárkou Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Městský úřad Nová Včelnice Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Nová Olešná Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Člunek Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Blažejov Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Městys Křemže Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Brloh Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 
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Obecní úřad Chvalšiny Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Městys Lhenice Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 

Obecní úřad Ktiš Zákon zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů říjen 2022 
 
 
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 
 

Název kontrolovaného subjektu Zaměření kontroly  
Termín 

plánované 
kontroly 

  Oddělení stavebního řádu   

Městský úřad Týn nad Vltavou 
Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, 
zápisů do RÚIAN 

III. čtvrtletí 2022 

Městský úřad Křemže 
Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, 
zápisů do RÚIAN 

III. čtvrtletí 2022 

Městský úřad Strakonice 
Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, 
zápisů do RÚIAN 

III. čtvrtletí 2022 

Městský úřad Nová Bystřice 
Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, 
zápisů do RÚIAN 

III. čtvrtletí 2022 

Městský úřad Netolice Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování a stavebního řádu, zápisů do RÚIAN 

IV. čtvrtletí 2022 

Městský úřad Prachatice Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování a stavebního řádu, zápisů do RÚIAN IV. čtvrtletí 2022 

Městský úřad Mirovice 
Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování a stavebního řádu, zápisů do RÚIAN IV. čtvrtletí 2022 

Městský úřad Soběslav Kontrola výkonu státní správy na úseku územního 
rozhodování a stavebního řádu, zápisů do RÚIAN 

IV. čtvrtletí 2022 

 
Úsek vedoucího odboru 

 

Město Český Krumlov 
Prověření výkonu přenesené působnosti státní 
správy na úseku územního plánování 

II. pololetí 2022 

Město Prachatice 
Prověření výkonu přenesené působnosti státní 
správy na úseku územního plánování 

II. pololetí 2022 

Obec Hůry 
Prověření výkonu přenesené působnosti státní 
správy na úseku územního plánování 

II. pololetí 2022 

Obec Nerestce 
Prověření výkonu přenesené působnosti státní 
správy na úseku územního plánování 

II. pololetí 2022 

 
 
 
 
 
Schválil: JUDr. Lukáš Glaser 
ředitel krajského úřadu 
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