
    KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
    Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 
 
 

 
Pivovarské náměstí 1245                                              tel. 495 817 124                e-mail: itunova@kr-kralovehradecky.cz 
500 03 Hradec Králové                                                 fax 495 817 135                e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           
                                                                                     V Hradci Králové dne 13.5.2016 

                                                                 Č.j.:   KUKHK-14483/VZ/2016-2  
                                                                                                                 JID:  46018/2016/KHK 

Vyřizuje:    Mgr.  Ida   Tunová    
                  Oddělení:  legislativní a právní 

 
                                                                    

                                                                                                           Vypraveno dne: 13.5.2016 
Město Nechanice    
Husovo náměstí 83                                                                                                   počet listů: 2 
503 15  Nechanice                                                                                  počet příloh: 0/ listů: 0 
zastoupené starostou města Jiřím Pecharem                                                        počet svazků: 0 
IČ: 00269191 
 
a                                                                                                        sp.znak, sk.režim: 56.6; A/5 
 
Obec Pšánky 
Pšánky 10 
503 15  Pšánky 
zastoupená starostkou obce Soňou Žižkovou 
IČ: 48146994 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
     Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 
legislativní a právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 63 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje podle ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“)  

 

s o u h l a s 

 

 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Nechanice, se sídlem Husovo náměstí 
83,  503 15  Nechanice, IČ: 00269191 a obcí Pšánky, se sídlem Pšánky 10, 503 15  
Pšánky, IČ: 48146994, na základě které bude město Nechanice prostřednictvím svých 
orgánů pro obec Pšánky v jejím správním obvodu vykonávat část její přenesené 
působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, když veřejnoprávní smlouva 
byla schválena usnesením Rady města Nechanice č. 10/10/2016 ze dne 18.4.2016 a 
usnesením  Zastupitelstva obce Pšánky pod bodem č. 1 ze dne 5.4.2016. 
 



    
 

Čj.: KUKHK-14483/VZ/2016 
JID: 46018/2016/KHK 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

     Před Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dále jen  „krajský úřad“) bylo na žádost 
města Nechanice a obce Pšánky dne 26.4.2016 zahájeno řízení podle ust. § 44 odst. 1 
správního řádu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků pro obec Pšánky v rozsahu ust. § 53 
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve svěřených věcech, přestupků proti 
pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, 
přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních 
předpisů o provozu na pozemních komunikacích, přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, 
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských 
míst (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).  
      Krajský úřad v  řízení o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy shledal, že 
žádost má předepsané náležitosti tohoto druhu podání.  

 Krajský úřad se zabýval rovněž otázkou, zda veřejnoprávní smlouva obsahuje všechny 
právními předpisy předepsané obsahové a formální náležitosti; v tomto směru nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 
      Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s možností písemné výpovědi ze 
strany města Nechanice, a to z důvodu neuhrazení sjednaného příspěvku za výkon předmětu 
této veřejnoprávní smlouvy, když výpovědní lhůta byla dohodnuta v délce tří měsíců a tato 
počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Veřejnoprávní smlouva 
může být ukončena rovněž písemnou dohodou smluvních stran podléhající souhlasu 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
     Obec Pšánky se ve veřejnoprávní smlouvě zavazuje hradit městu Nechanice náklady 
spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši a za podmínek veřejnoprávní smlouvou 
stanovených. 
     Krajský úřad z výpisů usnesení ověřil, že veřejnoprávní smlouva byla schválena 
usnesením Rady města Nechanice č. 10/10/2016 ze dne 18.4.2016 a usnesením Zastupitelstva 
obce Pšánky pod bodem č. 1 ze dne 5.4.2016. 
        
     Po zhodnocení všech shora uvedených skutečností krajský úřad uzavřel, že veřejnoprávní 
smlouva je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a proto podle ust. § 160 odst. 5 
správního řádu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
     
                                               Poučení o odvolání:  
 
     Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí  
k  Ministerstvu vnitra České republiky, prostřednictvím podání u Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, oddělení 
legislativního a právního. 
 
 
 
            Otisk úředního razítka                            z p. Mgr. Ida Tunová, v.r.    
                        právník oddělení legislativního a právního 
 
 

 



Veiejnopr6vni smlouva uzavienS podle I63 zdkona E. L28/2OOO Sb., o

obcich (obecni ziizenil ve zn6ni pozdEj5ich piedpis0, d6le jen ,,z6kona"

usneseni zastupitelstva obce t..l Llt.l.h....ze dne .....5:,.?.'..1!.!.!.uzaviraj(tuto veiejnopr5vnismlouvu.

El. t.

Smluvni strany

MEsto Nechanice, se sidlem v Nechaniclch, Husovo ndm6sti dp. 83, 503 15 Nechanice, le: 00269191, d. ti.:

L08O783379/0800, zastoupen6 starostou mdsta panem Jiilm Pecharem

starostkou obce pani Soriou Ziikovou

il. il.

Smluvni rozsah vlikonu pienesen6 p0sobnosti

1) M6sto Nechanice bude na ziiklad6 5 63/1 ,,z6kona" prostiednictvim sv'ich org5nO vykondvat na

misto org5nu obce P56nky v jejim spr5vnim obvodu pienesenou p0sobnost, podle ziikona i.
200/1990 Sb., o piestupcich, ve zn6nipozd6jiich piedpis0 v rozsahu vymezen6m 5 53/1tj.
- piestupky proti poiSdku ve stdtnispriivd vevdcech, kter6jsou jim sv6ieny,

- piestupky proti poiSdku v IzemnisamosprSv6,

- piestupky proti veiejn6mu poiddku,

- piesti.rpky proti nrajetku,

- piestupky proti obdansk6mu souiiti, pokud nebyly spdchiiny poruienim zvldStn(ch pr5vnich

piedpis0 o provozu pozemnich komunikacich

- piestupky na tiseku vyhleddviini, ochrany, vyuZivdni a da15iho rozvoje piirodnich l6diuich zdroj0,

zdroj0 miner5lnich vod a ldzerisklich mist.

2l Na z5kladd t6to smlouvy bude Komise k projedniivrini piestupk0 m6sta Nechanice vykondvat

pienesenou prisobnost dle rozsahu dl. ll 1) t6to dan6 smlouvy, pro druhou smluvnistranu.

3) Ndklady iizeni vybran6 org5ny m6sta Nechanice pii pln6ni t6to smlouvy jsou piijem rozpoitu m6sta

Nechanice.

4l Vfnos pokud uloZenrich orgdny m6sta Nechanice pii pln6ni t6to smlouvy je piijmem rozpoitu m6sta

Nechanice.

' ,'r' . I b rli;,,1 Er. r.
: i, -:., : ,, i :,:" uhrada ndkladri

Cena za f 'dl. ll. L) t6tg smlouvy je stanovena smluvn6 ve vfSi 5,-Ki/I osoba v obci P55nky/rok,

vidy k 1. 1. dan6ho roku. Obec Piiinky m;i k 1. !. 2OL6 ...-5..!!.......obWatel. Uhrada tedy dini celkem

.......?.!L.5.'.,:....Kd. Zm6na ceny m0ie brit provedena vidy ke dni 1. 1. dan6ho roku pouze v zdvislosti na

zmdn6 podtu obyvatel v obci, kdy tuto skutednost je obec P5iinky povinna neprodlend m6stu Nechanice

ozndmit, a tolodatkem kt6to smlouv6. Obec P55nky uhradi ndklady za vrikon pienesen6 pisobnosti

v urEen6m rozsahu do 15-ti dn0 po obdrZeni vy(dtoviini od naSeho m6sta.



al. tv.

Doba trvdni smlouvy

Tato smlouva se uzav[rd na dobu neurditou. Po dobu trvdni smlouvy m0ie m6sto Nechanice

smlouvu vypovdddt , nedojde-li k uhrazeni piisp6vku sjednan6ho v t6to smlouv6. V'i povdd musi b'it

udin6na pisemnd a dorudena druh6 smluvni stran6. Vfpovddni.lh0ta byla sjedndna v d6lce 3 mEsice

poiinaje dnem dorudenivfpov6di. Krom6 vripov6di mtie bft doba trv6ni t6to smlouvy ukoniena

nebo zm6ndna pisemnou dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je uzaviena dnem, kdy rozhodnuti Krajsk6ho diadu Kriilov6hradeck6ho kraje o ud6leni

souhlasu s uzavienim t6to smlouvy nabude prdvni moci.

il. v.
SpoleEnii a zdvErein5 ustanovenl

1) Obec, kterii je smluvni stranou veiejnoprdvnf smlouvy ji bezodkladnd pot6, co byla uzaviena

zveiejni na fiedni desce sv6ho obecniho iiadu na dobu nejm6nd 15 dn0.

2l Uzaviena veiejnopr5vni smlouvy musi brit kaZd6mu piistupnii na obecnim iiadu obce, kter6 je jeji

smluvnistranou.

3) Tato smlouva m0Ze b'it m6ndna pouze pisemnou formou, a to dohodou obci, kter6 jsou smluvnimi

stranami se souhlasem Krajsk6ho diadu Kr6lov6hradeck6ho kraje.

4) Ukondit platnost toto veiejnopr6vni smlouvy stanovenou v dl. lV. lze pisemnou dohodou smluvnich

stran a se souhlasem Krajsk6ho diadu KrSlov6hradeck6ho kraje.

5) Tatosmlouvyse vyhotovuje vetiech stejnopisech,splatnosti origin6lu,kdypojednomobdrZi kaid6

ze smluvnich stran a jeden Krajskf diad Kriilov6hradeck6ho kraje se iddosti o souhlas s uzavienim

veiejnop16vn i sm louvy.

6) Piilohy t6to smlouvy tvoii usneseni Rady m6sta Nechanice a usneseni Zastupitelstva obce P55nky o

souhlasu s uzavienim t6to smlouvy.

V pS6nkdch .........,.5.,.....&!.1.h.....
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