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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 
Odbor dopravy 

 
 

 

     Zveřejnění informací o provedených kontrolách Městského úřadu Čáslav a města Čáslavi 

v roce 2022 dle zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád) – odboru dopravy. 

Dle zákona č. 255/2012 Sb., zákona ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád), dle § 

26 Zveřejňování informací o kontrolách, zveřejňuje odbor dopravy Městského úřadu 

v Čáslavi výsledky kontrol v roce 2022: 

Kontrolní orgán provedl 11 kontrol, v rámci své působnosti na území pověřené obce Čáslav. 

Právní předpis : 

• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
vyhlášky MD ČR č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění  

• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 247/2000 Sb., o autoškolách, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zaměření kontroly : 

• Dodržování učebních osnov autoškol, vedení Registrace 

• Kontrola prováděných záznamů o výuce žáků autoškol (v třídních knihách a knihách jízd) 

• Průběh výcviku praktických jízd v autoškole 

• Personální a přístrojové vybavení pracoviště SME, příručka měření emisí 

• Kontrola platnosti ověření taxametrů ve vozidlech, zařazených do evidence taxislužby, a 
dalších náležitostí 

• Kontrola vedení záznamů o provozu vozidla taxislužby, včetně průkazu způsobilosti řidiče 
taxislužby 

• Další kontroly dle výše uvedených právních předpisů 
 
Výsledky kontrol : 
Byly zjištěny pouze drobné nedostatky, bez finančních sankcí 
 
Návrhy na opatření : 
Vyřešeno na místě v rámci metodické pomoci. 
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