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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, 

rozhodl ve věci souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a 

obcí Hvozdnice k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků podle 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOPŘ“), takto: 

 

    Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), ve spojení s ustanovením § 160 odst. 5 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Krajský 

úřad Středočeského kraje 

 

s o u h l a s í 

 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podepsané dne 22. 03. 2021 mezi městem Mníšek pod 

Brdy, IČ: 00242748, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, příslušným do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice, Středočeský kraj, zastoupeným 

starostkou města Mgr. Magdalénou Davis Ph.D., a obcí Hvozdnice, IČ: 00241253, se sídlem 

Hvozdnice 160 252 05 Hvozdnice, příslušnou do správního obvodu obce s pověřeným úřadem 

Mníšek pod Brdy a obce s rozšířenou působností Černošice, Středočeský kraj, zastoupenou 

starostkou obce JUDr. Helenou Kučerovou, Ph.D. Předmětem smlouvy je výkon přenesené 

působnosti dle ZOPŘ v rozsahu stanoveném čl. 2 veřejnoprávní smlouvy. Na základě této 

smlouvy budou orgány města Mníšek pod Brdy namísto obce Hvozdnice vykonávat přenesenou 

působnost na úseku agendy přestupků v rozsahu ust. § 105 ZOPŘ ve správním obvodu obce 

Hvozdnice. 

 

 

Podle ustanovení § 164 odst. 3 správního řádu je veřejnoprávní smlouva uzavřena dnem, kdy 

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude 

právní moci. 
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Odůvodnění 

 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 31. 03. 2021 žádost města Mníšek pod Brdy o 

udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi ním a obcí Hvozdnice podle 

ustanovení § 63 odst. 1 zákona o obcích. Žádosti bylo krajským úřadem v plném rozsahu 

vyhověno, proto se ve smyslu ust. § 68 odst. 4 správního řádu od dalšího odůvodnění upouští. 

 

 

Poučení  

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí 

k Ministerstvu vnitra podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru 

legislativně právního a krajského živnostenského úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Bc. Dana Laštovičková, MPA    

 odborná referentka oddělení přestupků 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:   

Město Mníšek pod Brdy, starostka města Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., ID DS: 96ebwrs 

Obec Hvozdnice, starostka obce JUDr. Helena Kučerová, Ph.D., ID DS: mnpatc5 
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