Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

(dále jen „veřejnoprávní smlouva“) uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany
Obec Vlasatice
se sídlem: Vlasatice 149
IČ: 00283711
zastoupení: Pavel Procházka, starosta obce

a
Město Pohořelice
se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
IČ: 00283509
zastoupení: Ing. Josef Svoboda, starosta města

Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem veřejnoprávní smlouvy je zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce Vlasatice orgány
Města Pohořelice místo orgánů obce Vlasatice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) budou orgány Města Pohořelice vykonávat místo
orgánů obce Vlasatice. V jejím správním obvodu, veškerou přenesenou působnost
související s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací, vyplývajících z ustanovení § 16 odst. 1 ve spojení s ustanovením §
40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.
2. Na základě této veřejnoprávní smlouvy budou orgány Města Pohořelice, místně
příslušným speciálním stavebním úřadem ve věcech místních komunikací pro správní
obvod obce Vlasatice.
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3. Správní poplatky, náklady řízení a sankce uložené orgány Města Pohořelice při plnění
přenesené působnosti vyplývající z této veřejnoprávní smlouvy, jsou příjmem rozpočtu
Města Pohořelice.
Čl. IV
Úhrada nákladů
1. Obec Vlasatice poskytne Městu Pohořelice odměnu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pět tisíc
korun českých), za každé zahájené správní řízení podle čl. III této veřejnoprávní smlouvy.
2. Výše odměny bude ročně valorizována o míru inflace (dále jen „ valorizovaná odměna“),
vedené a potvrzené Českým statistickým úřadem. Valorizovaná odměna bude splatná
následujících 12 měsíců od 1. dne měsíce dubna do 31. dne měsíce března následujícího
roku včetně.
3. Odměnu a následně valorizovanou odměnu obec Vlasatice uhradí na základě faktury,
vystavené Městem Pohořelice. Město Pohořelice fakturu vystaví do 15 dnů ode dne
zahájení správního řízení a lhůta splatnosti této faktury je 21 dní od jejího vystavení.

Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou tuto
veřejnoprávní smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou formou. Výpovědní doba činí
2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé straně.

Čl. VI
Společná ustanovení
1. Tato veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dní a zašlou ji Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje ke zveřejnění ve věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje.
3. Po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách
svých úřadů informaci o uzavření této veřejnoprávní smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží Město Pohořelice, jeden stejnopis obdrží obec Vlasatice a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu
s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany svými vlastnoručními podpisy stvrzují, že tato veřejnoprávní smlouva byla
sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle.
6. Přílohu této veřejnoprávní smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva/rady obec Vlasatice a
usnesení Rady města Pohořelice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
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7. Tato veřejnoprávní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/200 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
Projednáno a schváleno zastupitelstvem/ radou obce Vlasatice.
Datum jednání a číslo usnesení:
Projednáno a schváleno Radou města Pohořelice:
Datum jednání a číslo usnesení:

V Pohořelicích dne:……….

V……………………….

……………………..
Město Pohořelice
Ing. Josef Svoboda
starosta města

……………………………
obec …..
………………………..
starosta obce
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