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Věc: Zaslání pravomocného rozhodnutí krajského úřadu

Vy MüTV

V příloze Vám zasíláme pravomocné rozhodnutí krajského úřadu ze dne 30. 1. 2018 spolu s veřejnoprávní
smlouvou.
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR LEGISLATIVY A VNITŘNÍCH VĚCÍ

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍ R

datum:30. 1.2018 vyřizuje:JUDr. LenkaMalovc
Toto rozhodnutĵ b̂ lô râ i

telefon:386720228
ráyrí moci

Rozhodnutí

čj.: KUJCK 16493/2018
sp. zn.: OLW-správ. 15713/2016/malovcova
Vypraveno: 30. 1.2018 ,-|n0

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ

Odbor legislativy a vnitřníci
^ ^^-'Apodpis ,

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor legislativy a vnitřních věcí, oddělení 'ápřavni jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), § 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obecní policii“) a § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“)

souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu úkolů obecní policie podle § 3a odst. 1 zákona o obecní
policii mezi městem Týn nad Vltavou, IČ: 00245585, Nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, zastoupeným Mgr.
Milanem Šnorkem, starostou města a obcí Olešník, IČ: 00245291, Olešník 15, 373 50 Olešní, zastoupenou
JUDr. Jaroslavem Pavlicou, starostou obce.

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 29. 1. 2018 žádost o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedené veřejnoprávní
smlouvy ze dne 29. 1. 2018. Podle této smlouvy bude Městská policie Týn nad Vltavou na území obce Olešník
měřit rychlost projíždějících vozidel na základě oprávnění podle § 2 zákona o obecní policii a oprávnění
uvedeného v §79a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doručením uvedené žádosti bylo ve
věci dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žádosti se v plném
rozsahu vyhovuje, nebylo nutno před vydáním rozhodnutí postupovat dle § 36 odst. 3 správního řádu.
Krajský úřad přezkoumal předloženou veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy
a veřejným zájmem. Bylo zjištěno, že veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením rady města Týn nad
Vltavou č. 02/2018 ze dne 15. 1. 2018 a usnesením zastupitelstva obce Olešník č. 298/18 ze dne 24. 1. 2018,
obsahuje veškeré náležitosti v souladu s § 63 odst. 2 zákona o obcích a § 3c odst. 2 zákona o obecní policii a její
obsah neodporuje právním předpisům ani veřejnému zájmu. Na základě uvedeného rozhodl krajský úřad tak, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím odboru
legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje k Ministerstvu vnitra ČR.

Rozdělovník : 1 x město Týn nad Vltavou
1 X obec Olešník
1 X Krajský úřad Jihočeského kraj

J
vedoucí správního oddělení
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Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie

Na základě usnesení Rady města Týn nad Vltavou ze dne 15. 01. 2018 č. 02/2018 a usnesení 

zastupitelstva obce Olešník ze dne 24. 01. 2018 č. 298/18 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle 

§ 63 zákona č. 128/2000 Sb.; o obcích ve znění pozdějších předpisů, podle §3a zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu:

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Město Týn nad Vltavou

zastoupené starostou města Týn nad Vltavou panem Mgr. Milanem Šnorkem 

Nám. Míru 2, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01

IČO:00245585

bankovní spojení: 218650284/0300

příslušné do správního obvodu Jihočeského kraje

na straně jedné

a

Obec Olešník

zastoupená starostou obce Olešník panem JUDr. Jaroslavem Pavlicou 

Olešník 15, Olešník PSČ 373 50

IČO: 0245291

bankovní spojení: 5623231/0100

příslušné do správního obvodu Jihočeského kraje

na straně druhé

Článek II

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy, je výkon úkolů Městské policie Týn nad Vltavou (dále jen „městská 

policie") na území obce Olešník (dále jen „obec").
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Článek III

SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU ÚKONŮ MĚSTSKÉ POLICIE

1) Městská policie bude na území obce výhradně měřit rychlost projíždějících vozidel na 

základě oprávnění podle § 2 zákona o obecní polici, a oprávnění uvedeného v §79a zák. č. 

361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přitom musí postupovat v souladu 

s vyjádřením oddělení dopravního inspektorátu územního odboru policie České republiky 

Jihočeského kraje. Uvedenou činnost může městská policie započít dnem následujícím po 

dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým byl 

udělen souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje k uzavření této smlouvy podle § 3a 

odst. 2 zákona o obecní policii.

2) Městská policie bude na území obce vykonávat úkony podle odst. 1 tohoto článku 

formou předem stanovených termínů a po dohodě se starostou obce, činnosti v obci 

(místo a čas) stanoví určený strážník městské policie (§ 3 odst. 2 zákona o obecní policii, 

dále jen vedoucí strážník městské policie) po dohodě se starostou nebo místostarostou 

obce nejpozději do 10. dne předchozího kalendářního měsíce.

3) Městská police je oprávněna vyslat další hlídky potřebné k dokončení zákroku v obci, 

jakož i předvést osoby ke zjištění totožnosti na příslušné oddělení Policie ČR.

4) Úkony podle odst. 1 a 2 bude městská policie plnit dvou nebo vícečlennými 

motorizovanými hlídkami. Úkony podle odst. 3 bude městská policie plnit v počtu hlídek 

potřebném k provedení zákroku dle rozhodnutí vedoucího strážníka městské police, 

nebo vedoucího směny městské police.

5) Finanční prostředky získané z peněžitých sankcí uložených strážníky městské policie za 

přestupky spáchané na území obce budou čtvrtletně odváděny částí 50% městu Týn nad 

Vltavou a částí 50% obci. Finanční prostředky budou odváděny na účet obce Olešník 

nejpozději do 25. dne následujícího čtvrtletí pod variabilním symbolem 5311

Článek IV

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA NA ÚHRADU NÁKLADŮ

1) Na úhradu nákladů městské policie spojených se zajišťováním úkonů městské policie 

na území obce v rozsahu stanoveném v Článku III této smlouvy se stanovuje paušální 

částka/jeden interval měření ve výši Kč 15.000,- Obec tuto částku uhradí na účet 

města Týn nad Vltavou uvedený v Článku I této smlouvy vždy do 15. dne následujícího 

čtvrtletís variabilním symbolem 101069
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2) Pokud dojde k ukončení smlouvy dohodou smluvních stran nebo výpovědí smlouvy 

jednou ze smluvních stran v průběhu běžného roku, doplatí obec městu Týn nad 

Vltavou paušální platby za počet výjezdů, vykonaných do data, kdy jedna ze 

smluvních stran ukončila smlouvu výpovědí, nebo do data ukončení smlouvy 

dohodou. Platba přitom bude provedena do 3 měsíců (slovy třech měsíců), kdy lhůta 

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně, nebo uzavření dohody o ukončení smlouvy.

Článek V

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této 

smlouvy nabude právní moci.

2) Tuto smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpověď smlouvy může dát každá 

ze smluvních stran bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce (slovy tři měsíce) 

a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. Ukončení smlouvy po uplynutí výpovědní lhůty oznámí smluvní strany Krajskému 

úřadu Jihočeského kraje.

3) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků této 

smlouvy formou postupně číslovaných dodatků, ke kterým je potřeba souhlasu Krajského 

úřadu Jihočeského kraje.

4) Smlouvu je možné rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Obec předá do 30 dnů (slovy třiceti dnů) ode dne uzavření této smlouvy městské policii 

veškerou spisovou agendu související s výkonem úkolů podle Článku III této smlouvy. 

Městská policie vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 

související s výkonem úkolů podle Článku III této smlouvy.

2) Obec vydá strážníkům městské policie, kteří budou vykonávat úkoly městské policie 

na území obce, písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu 

pravomocí městské policie na území obce. Toto zmocnění je každý strážník povinen mít 

při výkonu pravomocí městské policie u sebe. Vzor zmocnění tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy.

3) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření 

na úředních deskách svých obecních úřadů a současně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu 15 dnů (slovy patnácti dnů).
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4) Po dobu platnosti této smlouvy zveřejní smluvní strany na úředních deskách svých úřadů

a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o uzavření této smlouvy

a jejím předmětu a umožní každému nahlédnutí do této smlouvy na svých úřadech.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž město Týn nad Vltavou

obdrží dva výtisky, obec Olešník obdrží jeden výtisk a jeden výtisk obdrží Krajský úřad

Jihočeského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

6) Přílohy č. 2 až 4 k této smlouvě tvoří usnesení rady a zastupitelstva smluvních stran,

kterým byl vysloven souhlas s uzavřením této smlouvy, a pravomocné rozhodnutí

Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

Týn nad Vltavou dne: 29. 01. 2018 Olešník dne: 29. 01. 2018
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Obec Olešník
Zmocňuje na svém katastrj

strážníka Městské policie Týn nad

iden

plně

dle zákona ČNR Č. 55

JUDr. Jaroslav Pavli


