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R O Z H O D N U T Í  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a § 160 odst. 5 a § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi městem Rosice, se sídlem Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice, a obcí Rudka, se sídlem Rudka 66, 

664 83 Rudka, sepsané dne 19. 12. 2017, podle které budou orgány města Rosice vykonávat namísto 

orgánů obce Rudka v jejím správním obvodu v souladu s § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich veškerou příslušnost k projednávání přestupků, a to přestupků dle § 60 odst. 2 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a přestupků podle zvláštních zákonů, a 

to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 20. 12. 2017 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) žádost města Rosice, 

navenek zastoupeného starostou města Mgr. Jaroslavem Světlíkem, a obce Rudka, navenek zastoupené 

starostkou obce Marií Jirglovou, o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy sepsané dne 19. 12. 

2017 mezi městem Rosice a obcí Rudka. Podle uvedené veřejnoprávní smlouvy budou orgány města Rosice 

vykonávat namísto orgánů obce Rudka v jejím správním obvodu v souladu s § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) veškerou příslušnost 

k projednávání přestupků, a to přestupků dle § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. a přestupků podle 

zvláštních zákonů, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou. 

 

Krajský úřad konstatuje, že obě obce, které jsou smluvními stranami předmětné veřejnoprávní smlouvy, 

jsou povinny vykonávat přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Současně je splněna podmínka § 105 zákona 

č. 250/2016 Sb., podle kterého může obec uzavřít veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti pouze 

s obcí s rozšířenou působností nebo s obcí s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se 

obec nachází. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je přenesená působnost, která je na základě zákona 

svěřena orgánům všech obcí. Přenášena je veškerá příslušnost k projednávání přestupků tak, jak stanoví 
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§ 105 zákona č. 250/2016 Sb. Po formální stránce obsahuje předložená veřejnoprávní smlouva všechny 

náležitosti stanovené ustanovením § 63 odst. 2 zákona o obcích. 

Dále Krajský úřad konstatuje, že předmětná veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 

§ 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tedy 

že veřejnoprávní smlouva není v rozporu s právními předpisy, neobchází je a je v souladu s veřejným 

zájmem. Uzavření veřejnoprávní smlouvy nesnižuje důvěryhodnost veřejné správy, je účelné a obce mají 

při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy. Krajský úřad přitom posuzoval veřejnoprávní smlouvu 

podle jejího skutečného obsahu. 

K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu (ustanovení § 63 odst. 1 zákona 

o obcích). Dle ustanovení § 164 odst. 3 správního řádu, jestliže zákon stanoví, že k uzavření veřejnoprávní 

smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je veřejnoprávní smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas 

nabude právní moci. 

Protože účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, od dalšího odůvodnění se upouští 

(ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu). 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra 

prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Lhůta 

pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

 
         
         JUDr. Dagmar Dorovská 
          pověřena vedením odboru kontrolního a právního 
 
                    v z. Mgr. Radomír Zimek 
 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Město Rosice, Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice, IČO 00282481 

Obec Rudka, Rudka 66, 664 83 Rudka, IČO 00378542 

 

 

 

Vyřizuje: Mgr.Klára Škrlová, tel. 541651416, e-mail: skrlova.klara@kr-jihomoravsky.cz 

Počet listů rozhodnutí: 1 
Počet příloh/listů příloh: 0/0 
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