VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Rosice (obec s rozšířenou působností)
zastoupené starostou města Mgr. Jaroslavem Světlíkem
se sídlem: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, kraj Jihomoravský
IČ 002 82 481
(dále jen „město Rosice“)

2. Obec Říčany
zastoupená starostou obce Ing. Janem Studeným
se sídlem: nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany, kraj Jihomoravský
IČ 002 82 537
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností – města Rosice
(dále jen „obec Říčany“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
bude Městský úřad Rosice vykonávat namísto obce Říčany v jejím správním obvodu přenesenou
působnost v rozsahu ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) v souvislosti s ustanovením § 16 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“).
2) Na základě této smlouvy bude Městský úřad Rosice místně příslušným správním orgánem pro
výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací pro správní obvod
obce Říčany.
3) Výnos náhrad nákladů řízení a pokut v souvislosti s výkonem výše uvedené agendy při plnění
této smlouvy je příjmem rozpočtu města Rosice.
Čl. III
Úhrada nákladů
1) Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací bude Městský úřad
Rosice zabezpečovat pro obec Říčany bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

2) Platnost této smlouvy je možno ukončit výpovědí jedné ze smluvních stran, a to i bez udání
důvodu. Sjednává se výpovědní lhůta 2 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet 1. dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. O ukončení smlouvy bude informovat
Krajský úřad Jihomoravského kraje město Rosice.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Město Rosice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Podobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní
strany na svých úředních deskách informaci o uzavření této smlouvy a o jejím předmětu.
3) Změnu nebo doplnění jednotlivých ujednání této smlouvy lze formou písemných dodatků k této
smlouvě, uzavřených na základě usnesení Rady města Rosice a Zastupitelstva obce Říčany, se
souhlasem Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Říčany,
jeden stejnopis město Rosice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský
úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Rosice a usnesení Zastupitelstva obce Říčany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Čl. VI
Schvalovací doložka
Doložky dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tuto smlouvu schválila Rada města Rosice dne ………………………… usnesením č. ……………………………….
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Říčany dne …………………… usnesením č. …………………………

V Rosicích dne ………………………….

V Říčanech dne …………………………….

_______________________________________
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města Rosice

_____________________________________
Ing. Jan Studený
starosta obce Říčany

