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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina
ze dne 10. června 2014
č. 3/2014
o zřízení přírodní památky Ptáčovské rybníky
Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky
(1)

Zřizuje se přírodní památka Ptáčovské rybníky (dále jen „přírodní památka“).

(2)

Přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Ptáčov. Hranice přírodní památky
se stanoví sedmi uzavřenými geometrickým obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou
v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3)

Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky jsou:
a) rybníky s bohatými litorálními společenstvy a navazujícími mokřadními biotopy, které představují významné
hnízdiště, zimoviště a tahovou zastávku pro ptáky,
b) suchomilné trávníky a křoviny na výslunných remízcích,
c) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména smil písečný (Helichrysum arenarium), třešeň křovitá (Prunus
fruticosa), kuňka ohnivá (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek velký (Triturus cristatus),
chřástal vodní (Rallus aquaticus), husa velká (Anser anser), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus).
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), provádět obnovu travních porostů či terénní úpravy
b) měnit hydrologické poměry,
c) provozovat rybníkářství3) a manipulovat s vodní hladinou,
d) provádět obnovu nebo údržbu vodního díla spojenou se zásahem do hráze, dna či břehů,
e) zřizovat myslivecká zařízení, přikrmovat kachny,
f) zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně,
g) narušovat geologický podklad a provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty),
h) měnit způsob zemědělského hospodaření, provádět pastvu dobytka.
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů
geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Ptáčovské rybníky.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Ptáčovské rybníky.

(2)

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Jihlavě 10. června 2014

..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v.r.
hejtman Kraje Vysočina

..............................................
Ing. Vladimír Novotný v.r.
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) ve smyslu zák. 99/2004, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů
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Příloha č. 1 k nařízení Kraje Vysočina č. 3/2014
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických
obrazců, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Ptáčovské rybníky
Geometrický obrazec č. 1
Číslo bodu

Souřadnice - Y (m)

Souřadnice - X (m)

Pořadí bodu v obrazci

9004190096

647824,94

1150564,94

1

9004012360

647808,90

1150554,31

2

9004012495

647775,68

1150564,75

3

9004012484

647777,29

1150603,76

4

9004012597

647751,31

1150610,81

5

9004012806

647691,36

1150659,72

6

9004012842

647680,36

1150672,45

7

9004190105

647666,00

1150689,42

8

9004012906

647660,02

1150708,26

9

9004012981

647637,22

1150737,53

10

9004012950

647647,96

1150750,12

11

9004190109

647658,04

1150767,27

12

9004190110

647673,65

1150775,75

13

9004190111

647688,84

1150775,27

14

9004190112

647700,57

1150773,12

15

9004190113

647726,05

1150764,94

16

9004190126

647730,55

1150763,42

17

9004190125

647736,18

1150753,02

18

9004190124

647740,04

1150748,95

19

9004190123

647747,14

1150744,54

20

9004190122

647755,58

1150743,10

21

9004190121

647764,36

1150748,56

22

9004190120

647771,64

1150756,26

23

9004012506

647773,29

1150754,37

24

9004190127

647787,84

1150738,38

25

9004190119

647786,74

1150725,75

26

9004190118

647786,42

1150693,03

27

9004190117

647791,34

1150678,94

28

9004190116

647800,48

1150662,92

29

9004190115

647816,96

1150646,26

30

9004012338

647817,06

1150639,32

31

9004012330

647819,31

1150630,86

32

9004012310

647825,22

1150608,62

33

9004190096

647824,94

1150564,94

34
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Číslo bodu
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Souřadnice – Y (m)

Souřadnice – X (m)

Pořadí bodu v obrazci

9004190084

647783,16

1150817,86

1

9004012412

647794,72

1150790,61

2

9004012478

647777,98

1150797,53

3

9004012571

647759,54

1150805,16

4

9004190080

647745,59

1150811,7

5

9004190079

647727,36

1150839,98

6

9004012831

647684

1150861,6

7

9004012851

647677,72

1150864,51

8

9004012972

647639,39

1150905,77

9

9004012977

647638,37

1150908,58

10

9004012988

647635,14

1150917,53

11

9004012908

647659,55

1150905,3

12

9004012837

647682,03

1150899,1

13

9004012717

647719,13

1150886,02

14

9004012562

647761,13

1150856,47

15

9004012546

647765,15

1150854,65

16

9004190084

647783,16

1150817,86

17

Číslo bodu

Souřadnice – Y (m)

Souřadnice – X (m)

Pořadí bodu v obrazci

9004190246

647893,96

1150753,35

1

9004190244

647888,81

1150803,05

2

9004012159

647871,68

1150820,34

3

9004012219

647854,78

1150830,48

4

9004012204

647858,72

1150863,47

5

9004012317

647823,94

1150881,48

6

9004012357

647809,96

1150881,64

7

9004012420

647793,01

1150884,37

8

9004012489

647776,99

1150895,27

9

9004012626

647744,21

1150916,83

10

9004012729

647715,26

1150940,63

11

9004012787

647697,07

1150955,11

12

9004012951

647647,07

1150994,92

13

9004012945

647648,83

1151012,38

14

9004012939

647649,69

1151030,18

15

9004012952

647646,33

1151048,40

16

9004013123

647600,86

1151072,51

17

9004013038

647621,25

1151103,59

18

9004013009

647629,44

1151129,32

19

9004012929

647653,17

1151166,95

20

9004012849

647678,31

1151190,55

21

9004012706

647723,37

1151203,29

22

Geometrický obrazec č. 3
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9004012649

647737,46

1151212,76

23

9004012621

647744,87

1151222,38

24

9004012574

647758,48

1151208,56

25

9004012494

647775,68

1151198,57

26

9004012387

647799,80

1151190,71

27

9004012304

647826,79

1151169,17

28

9004012215

647855,71

1151160,15

29

9004012082

647893,83

1151123,08

30

9004011930

647941,13

1151054,56

31

9004011884

647971,65

1151036,94

32

9004011726

648002,10

1151036,07

33

9004011674

648023,78

1151054,42

34

9004011578

648052,29

1151047,74

35

9004011549

648065,12

1151048,24

36

9004011529

648072,40

1151045,43

37

9004011535

648070,01

1151020,84

38

9004011543

648066,75

1151015,67

39

9004011618

648038,94

1151028,82

40

9004011728

648001,76

1150963,44

41

9004011677

648022,02

1150943,72

42

9004011687

648017,79

1150932,63

43

9004011585

648049,68

1150910,85

44

9004011463

648101,16

1150868,75

45

9004190178

648163,52

1150830,53

46

9004011215

648171,78

1150847,73

47

9004190180

648193,16

1150878,34

48

9004011040

648220,71

1150864,17

49

9004010945

648252,65

1150853,80

50

9004190184

648271,32

1150852,73

51

9004190251

648292,64

1150844,44

52

9004190250

648334,77

1150839,74

53

9004010370

648417,76

1150824,44

54

9004010332

648429,69

1150818,28

55

9004010358

648421,11

1150757,85

56

9004190201

648403,14

1150726,16

57

9004190200

648388,75

1150707,12

58

9004190199

648355,81

1150681,32

59

9004190198

648335,38

1150667,55

60

9004010754

648309,42

1150652,70

61

9004010849

648283,69

1150662,00

62

9004010997

648232,55

1150667,54

63

9004011202

648174,12

1150676,23

64

9004011306

648147,31

1150682,05

65
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9004011479

648095,67

1150707,68

66

9004011565

648058,27

1150723,27

67

9004011743

647998,43

1150748,31

68

9004011868

647956,08

1150765,36

69

9004011960

647930,16

1150772,99

70

9004011992

647920,91

1150754,28

71

9004012025

647912,34

1150742,56

72

9004190246

647893,96

1150753,35

73

Souřadnice – Y (m)

Souřadnice – X (m)

Pořadí bodu v obrazci

9004190067

647606,14

1151280,73

1

9004013061

647614,62

1151275,73

2

9004013076

647612,23

1151271,99

3

9004190064

647563,42

1151288,54

4

9004190090

647551,87

1151313,11

5

9004190060

647500,14

1151359,84

6

9004190061

647507,78

1151382,23

7

9004190062

647564,14

1151364,14

8

9004013233

647573,17

1151386,1

9

9004013198

647581,86

1151373,4

10

9004190071

647572,46

1151343,52

11

9004013172

647589,17

1151332,06

12

9004190069

647596,9

1151313,35

13

9004013058

647615,31

1151297,23

14

9004190067

647606,14

1151280,73

15

Číslo bodu

Souřadnice – Y (m)

Souřadnice – X (m)

Pořadí bodu v obrazci

9004190013

647277,12

1151550,24

1

9004190014

647252,8

1151568,47

2

9004020434

647255,4

1151587,31

3

9004020387

647263,85

1151611,01

4

9004020330

647275,28

1151639,5

5

9004190019

647318,35

1151606,02

6

9004020297

647286,06

1151563,55

7

9004190013

647277,12

1151550,24

8

Souřadnice – Y (m)

Souřadnice – X (m)

Pořadí bodu v obrazci

9004013927

647392,25

1151701,94

1

9004020006

647369,81

1151687,9

2

9004020033

647362,29

1151687,71

3

9004020096

647344,61

1151712,47

4

9004020145

647330,17

1151744,15

5

Geometrický obrazec č. 4
Číslo bodu

Geometrický obrazec č. 5

Geometrický obrazec č. 6
Číslo bodu
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9004020104

647342,33

1151740,92

6

9004020016

647367,05

1151717,64

7

9004013918

647394,32

1151721,3

8

9004013891

647399,44

1151712,62

9

9004013927

647392,25

1151701,94

10

Souřadnice – Y (m)

Souřadnice – X (m)

Pořadí bodu v obrazci

9004190048

647570,02

1151444,23

1

9004013254

647567,01

1151482,91

2

9004013280

647561,25

1151490,92

3

9004013339

647548,80

1151496,02

4

9004013462

647514,22

1151505,67

5

9004013491

647507,10

1151503,86

6

9004013535

647497,78

1151495,66

7

9004013597

647478,34

1151483,28

8

9004013829

647419,49

1151483,56

9

9004013845

647415,30

1151483,07

10

9004013989

647375,18

1151480,99

11

9004020048

647358,98

1151484,50

12

9004020099

647342,78

1151494,58

13

9003750015

647324,33

1151510,25

14

9003750016

647313,52

1151521,39

15

9003750054

647306,98

1151528,98

16

9004020276

647291,99

1151542,15

17

9004020280

647290,65

1151540,51

18

9004020295

647286,49

1151543,45

19

9004020260

647295,94

1151556,00

20

9004020107

647340,36

1151612,77

21

9004190004

647376,95

1151663,73

22

9004013911

647394,92

1151687,00

23

9004013842

647415,43

1151711,19

24

9004013820

647422,98

1151721,53

25

9004013663

647465,33

1151733,65

26

9004013524

647499,50

1151744,48

27

9004013453

647517,36

1151752,05

28

9004013393

647533,24

1151753,06

29

9004190037

647570,68

1151746,33

30

9004013185

647585,54

1151723,77

31

9004012970

647639,90

1151701,72

32

9004190040

647695,36

1151674,73

33

9004012733

647714,13

1151662,74

34

9004012781

647699,67

1151653,15

35

9004012600

647750,07

1151625,01

36

Geometrický obrazec č. 7
Číslo bodu
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9004012789

647696,64

1151572,40

37

9004012803

647692,48

1151573,32

38

9004012963

647643,05

1151512,31

39

9004190047

647624,66

1151458,25

40

9004190048

647570,02

1151444,23

41
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Kraje Vysočina
ze dne 24. 6. 2014
č. 1/2014

kterou se mění Obecně závazná vyhláška kraje Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu
odpadového hospodářství kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 6 a § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku kraje:

Čl. 1
Článek 2 Obecně závazné vyhlášky kraje Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství kraje Vysočina, se ruší a nahrazuje se novým článkem 2, který zní takto:

„Čl. 2
Územní platnost
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina je zpracován pro území Kraje Vysočina.“

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým
dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Jihlavě 24. 6. 2014

..............................................
MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina

..............................................
Ing. Vladimír Novotný v. r.
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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Částka 3/2014

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Dušejov, Dušejov 109, 588 05 Dušejov, IČ 00285811, Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 5628681/0100,
zastoupená Janou Bulantovou, starostkou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Dušejov část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude vykonávat
ve správním obvodu obce Dušejov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dušejov v rozsahu stanoveném
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přest. zákon“).
Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává místně příslušným
správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Dušejov.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Dušejov zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Dušejov příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek
ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení
pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Dušejov zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana
vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dušejov, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013 a usnesení Zastupitelstva
obce Dušejov č. 38/251/13 ze dne 10.12.2013, jimiž bylo uzavření této veřejnoprávní smlouvy schváleno, a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 5. 2. 2014						
Ing. Jaroslav Vymazal v. r.					
primátor statutárního města Jihlava				
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Dušejově dne 5. 2. 2014
Jana Bulantová v. r.
starostka obce Dušejov

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Hladov, Hladov 71, 588 33 Stonařov, IČ 00373681, Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 12721681/0100,
zastoupená Alešem Tomkem, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Hladov část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude
vykonávat ve správním obvodu obce Hladov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Hladov v rozsahu stanoveném
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přest. zákon“).
Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává místně příslušným
správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Hladov.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Hladov zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Hladov příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek ve
výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení
pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Hladov zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana
vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hladov, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013 a usnesení Zastupitelstva obce
Hladov č. 3 ze dne 12.12.2013, jimiž bylo uzavření této veřejnoprávní smlouvy schváleno, a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 22. 1. 2014				
Ing. Jaroslav Vymazal v. r.				
primátor statutárního města Jihlava			
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Hladově dne 22. 1. 2014
Aleš Tomek v. r.
starosta obce Hladov

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Milíčov, Milíčov 56, 588 05 Dušejov, IČ 00373826, Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 0011921681/0100,
zastoupená Jaromírem Šlechtou, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Milíčov část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude vykonávat
ve správním obvodu obce Milíčov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Milíčov v rozsahu stanoveném
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přest. zákon“).
Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává místně příslušným
správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Milíčov.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Milíčov zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Milíčov příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek
ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení
pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Milíčov zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana
vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Milíčov, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 18. 2. 2014					
Ing. Jaroslav Vymazal v. r.					
primátor statutárního města Jihlava				
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Milíčově dne 18. 2. 2014
Jaromír Šlechta v. r.
starosta obce Milíčov

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Opatov, Opatov 47, 588 05 Dušejov, IČ 00286346, Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 7527-681/0100,
zastoupená Pavlem Flaxou, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Opatov část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude
vykonávat ve správním obvodu obce Opatov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Opatov v rozsahu stanoveném
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přest. zákon“).
Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává místně příslušným
správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Opatov.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Opatov zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Opatov příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek
ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení
pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Opatov zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana
vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Opatov, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno, usnesení Zastupitelstva obce Opatov, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 25. 2. 2014					
Ing. Jaroslav Vymazal v. r.					
primátor statutárního města Jihlava				
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Opatově dne 24. 2. 2014
Pavel Flaxa v. r.
starosta obce Opatov

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Suchá, Suchá 1, 588 33 Stonařov, IČ 00373923, Bankovní spojení: Česká spořitelna, Číslo účtu: 1466066399/0800,
zastoupená Ing. Miroslavou Bártů, starostkou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec Suchá
část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude vykonávat
ve správním obvodu obce Suchá přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Suchá v rozsahu stanoveném ustanovením
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přest. zákon“). Na základě
této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy stává místně příslušným správním
orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce Suchá.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Suchá zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku,
k jehož projednání by byla obec Suchá příslušná dle § 55 přest. zákona, a které vedlo k zahájení řízení, a příspěvek
ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení
pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Suchá zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního města Jihlavy
k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana
vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Suchá, jeden stejnopis statutární
město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013, jímž bylo uzavření této
veřejnoprávní smlouvy schváleno, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 17. 2. 2014					
Ing. Jaroslav Vymazal v. r.					
primátor statutárního města Jihlava				
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

V Suché dne 17. 2. 2014
Ing. Miroslava Bártů v. r.
starostka obce Suchá

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 19-1466072369, zastoupené Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČ 00286893, Bankovní spojení:
Komerční banka, Číslo účtu: 4422681/0100, zastoupená Petrem Böhmem, starostou
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec
Vyskytná nad Jihlavou část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města Jihlavy bude vykonávat
ve správním obvodu obce Vyskytná nad Jihlavou přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Vyskytná nad Jihlavou
v rozsahu stanoveném ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „přest. zákon“). Na základě této smlouvy se tak přestupkové oddělení správního odboru Magistrátu města
Jihlavy stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu obce
Vyskytná nad Jihlavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se obec Vyskytná nad Jihlavou zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu statutárnímu
městu Jihlava na jeho účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé oznámení podezření
ze spáchání přestupku, k jehož projednání by byla obec Vyskytná nad Jihlavou příslušná dle § 55 přest. zákona, a které
vedlo k zahájení řízení, a příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové oznámení, které
bylo odloženo či u něhož došlo k uložení pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se obec Vyskytná nad Jihlavou zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručena výzva statutárního
města Jihlavy k úhradě.
Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana
vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vyskytná nad Jihlavou, jeden
stejnopis statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje Vysočina.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 1289/13-RM ze dne 14.11.2013 a usnesení zastupitelstva obce
Vyskytná nad Jihlavou, jímž bylo uzavření této veřejnoprávní smlouvy schváleno, a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Jihlavě dne 27. 2. 2014					
Ing. Jaroslav Vymazal v. r.					
primátor statutárního města Jihlava				
Vypracoval a zodpovídá:
Kontroloval:			

Ve Vyskytné n. J. dne 14. 3. 2014
Petr Böhm v. r.
starosta obce Vyskytná nad Jihlavou

Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého na její schůzi č. 26 dne 7.11.2011 pod bodem č. 8
a usnesení Rady městyse Sněžné č. 12 ze dne 23. 9.2013, uzavírají podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva:
Čl. I
Smluvní strany
Město Nové Město na Moravě, zastoupené Michalem Šmardou, starostou města, adresa městského úřadu: Městský
úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové
Město na Moravě (dále jen „město“)
a
Městys Sněžné, zastoupený Annou Havlíkovou, starostkou obce, adresa obecního úřadu: Úřad městyse Sněžné, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00295451, č. účtu:
1622456349/0800 (dále jen „obec“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto
orgánů obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, budou orgány
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje
o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických
atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle 44 odst. I zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů
do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce I předávat orgánu města, bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města
posta@nmnm.cz. Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě vystavené
faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. Město
odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7. příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura bude
mj. Obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí..
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Částka 3/2014

Věstník právních předpisů Kraje Vysočina

Strana 19

Čl. Vl
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady obce o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
příslušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
Obec předá do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti
podle čl. II. a III. této smlouvy.
V Novém Městě na Moravě dne 11. 11. 2013			
Michal Šmarda v. r. 						
starosta města 							

Ve Sněžném dne 7. 11. 2013
Anna Havlíková v. r.
starostka obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 20.1.2014 č. RM-89/2014/16 a usnesení zastupitelstva obce
Litohoř č. 4/2013/174 ze dne 4.12.2013 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění tuto veřejnoprávní smlouvu
Veřejnoprávní smlouva o provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích, v platném znění
Čl. I
Smluvní strany
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu: nám.
Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, bank. Spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Obec Litohoř, zastoupená starostkou obce Lenkou Venhodovou, adresa obecního úřadu: Litohoř 155, kraj Vysočina,
IČ: 00378062, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Moravské
Budějovice namísto orgánů obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město
Moravské Budějovice zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže
uvedených ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (dále jen „zákon“), věcně a místně
příslušná obec, tzn. budou zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako
„ISUI“) následující údaje, o kterých je obec povinna městu Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou předat
potřebné doklady:
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a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu (stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná
dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání
nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba, a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku – část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení a příslušný
orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného systému ISUI
nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení.
Čl. IV
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouvy skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce
následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. V
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,- Kč
(slovy jedno sto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s.,
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Čl. Vl
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Moravské Budějovice a usnesení zastupitelstva obce Litohoř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Moravské Budějovice
a Krajský úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran
a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Moravských Budějovicích dne 27. 1. 2014			
Ing. Vlastimil Bařinka v. r. 					
starosta města Moravské Budějovice				

V Litohoři dne 27. 1. 2014
Lenka Venhodová v. r.
starostka obce Litohoř
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 26.5.2014 č. RM-99/2014/2 a usnesení zastupitelstva
obce Lukov č. 5/4/2014 ze dne 2. 6. 2014 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění tuto veřejnoprávní smlouvu
Veřejnoprávní smlouva o provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí uzavřená podle § 63 odst. 1 zákona o obcích, v platném znění
Čl. I
Smluvní strany
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou, adresa městského úřadu: nám.
Míru 31, Moravské Budějovice, kraj: Vysočina IČ:00289931, bank. Spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice, (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Obec Lukov, zastoupená starostou Ing. Lubomírem Kosíkem, adresa obecního úřadu: Lukov 10, kraj Vysočina,
IČ: 00378135, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Moravské
Budějovice namísto orgánů obce.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se město
Moravské Budějovice zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže
uvedených ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (dále jen „zákon“), věcně a místně
příslušná obec, tzn. budou zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále též jako
„ISUI“) následující údaje, o kterých je obec povinna městu Moravské Budějovice v souladu s touto smlouvou předat
potřebné doklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu (stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná
dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání
nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba, a to údaje:
- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku – část obce
- o definičním bodu stavebního objektu
- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění
b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce.
Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávat
určenému orgánu města Moravské Budějovice, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení a příslušný
orgán města Moravské Budějovice je povinen údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného systému ISUI
nejpozději následující pracovní den po jejich prokazatelném doručení.
Čl. IV
Doba účinnosti smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.
Účinnost veřejnoprávní smlouvy skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne měsíce
následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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Čl. V
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a jejich splatnost
Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,- Kč
(slovy jedno sto korun českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.
Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s.,
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Čl. Vl
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s jejím uzavřením
vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Moravské Budějovice a usnesení zastupitelstva obce Lukov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Moravské Budějovice
a Krajský úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran
a souhlasu výše konkretizovaného krajského úřadu.
V Moravských Budějovicích dne 18. 6. 2014				
Ing. Vlastimil Bařinka v. r. 						
starosta města Moravské Budějovice					

V Lukově dne 2. 6. 2014
Ing. Lubomír Kosík v. r.
starosta obce Lukov

Veřejnoprávní smlouva
o rozšíření územní působnosti městské policie
uzavřená dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 a násl. Zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. I
Smluvní strany
Město Světlá nad Sázavou, IČO: 268 321, kraj: Kraj Vysočina, sídlo: nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou,
zastoupené starostou Mgr. Janem Tourkem (dále jen město Světlá nad Sázavou)
Obec Nová Ves u Světlé, IČO: 651 978 87, kraj: Kraj Vysočina, sídlo: Nová Ves u Světlé 5, 582 91 Světlá nad Sázavou,
zastoupená starostkou Jarmilou Bártovou (dále jen obec Nová Ves u Světlé)
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 3a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, bude městská policie
zřízená městem Světlá nad Sázavou vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným v § 2 písm. d) zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, též na území obce Nová Ves u Světlé.
Čl. III
Rozsah výkonu působnosti
Shora označené smluvní strany se dohodly na tomto rozsahu úkolů městské policie:
rozsah úkolů bude spočívat v provádění kontrolního měření rychlosti radarem na území obce Nová Ves u Světlé a v řešení
přestupků uvedených v § 86 písm. d) bodech 1 až 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zjištěných Městskou policií Světlá nad Sázavou.
Při plnění úkolů bude městská policie využívat všechna oprávnění dle zákona č. 553/1 991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.
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Plnění sjednaných úkolů bude městská policie provádět zpravidla tříčlennou hlídkou a formou nepravidelných výjezdů
městské policie na území obce Nová Ves u Světlé. Konkrétní termíny a časový rozsah jednotlivých výjezdů musí být
předem dohodnuty mezi starostkou obce Nová Ves u Světlé a velitelem MP, případně jiným pověřeným zástupcem
Městské policie Světlá nad Sázavou.
O plnění úkolů bude u městské policie vedena samostatná evidence.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Smluvní strany se dohodly, že za výkon činností uvedených v článku III této smlouvy bude obec Nová Ves u Světlé hradit
městu Světlá nad Sázavou náhradu ve výši stanovené dle přiložené kalkulace nákladů na činnost městské policie (dle
přílohy č. 1 k této smlouvě) a podle skutečného rozsahu plnění úkolů. Součástí náhrady bude plat strážníků vč. odvodů,
cestovní náhrady. Výše kalkulovaných nákladů vychází ze skutečných nákladů platných v době uzavření této smlouvy.
Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy ke změnám mzdových nákladů a cestovních výdajů, má město Světlá nad
Sázavou právo provést změnu kalkulace nákladů. O změně kalkulace musí být písemně vyrozuměna druhá smluvní
strana, změna nabude účinnosti od měsíce následujícího po té, kdy o změně bude vyrozuměna druhá smluvní strana.
Náhrada za činnost městské policie bude hrazena zpětně vždy po uplynutí každého pololetí na základě faktury vystavené
městem Světlá nad Sázavou. Součástí faktury musí být vyúčtování nákladů. Splatnost faktury byla dohodnuta do 15 dnů
ode dne doručení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury má město Světlá nad Sázavou právo okamžitě od této
smlouvy odstoupit.
Příjem z vybraných blokových pokut uložených městskou policií na základě této smlouvy je příjmem města Světlá nad
Sázavou.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nedojde-li k jiné dohodě o ukončení této smlouvy, může kterákoliv smluvní
strana tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně, výpovědní lhůta
se sjednává v délce jeden měsíc, počínaje dnem doručení písemné výpovědi.
Čl. Vl
Účinnost smlouvy
Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
k uzavření této smlouvy.
Čl VII
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na úřadech obou smluvních stran.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Starostka obce Nová Ves u Světlé je povinna vydat nejpozději do nabytí účinnosti této smlouvy strážníkům městské
policie písemné zmocnění k prokázání oprávněnosti výkonu pravomoci na území obce Nová Ves u Světlé.
Za škodu způsobenou strážníkem městské policie v souvislosti s plněním úkolů dle čl. III této smlouvy odpovídá ta obec,
na jejímž území byla škoda způsobena. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním
oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala nebo jde-li o škodu způsobenou protiprávním jednáním strážníka městské policie.
Obec Nová Ves u Světlé prohlašuje, že k uzavření této smlouvy dalo souhlas zastupitelstvo obce dne 18. 6. 2014 usnesením
č. 043/2014.
Město Světlá nad Sázavou prohlašuje, že k uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Světlá nad Sázavou dne
16. 6. 2014 usnesením č. 306/2014.
Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž po dvou obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Dne 19. 6. 2014							
Mgr. Jan Tourek v. r. 						
starosta města Světlá nad Sázavou				

Dne 19. 6. 2014
Jarmila Bártová v. r.
starostka obce Nová Ves u Světlé
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Příloha č. 1
Kalkulace nákladů na činnost Městské policie Světlá nad Sázavou
Průměrná mzda strážníka vč. odvodů 		
200,- Kč / hod.
Provoz motorového vozidla			
6,50 Kč / km
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