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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací  

 
uzavřená podle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě 
usnesení Rady města Holešova č. 98/8/RM/2016 ze dne 18.04.2016 a usnesení Zastupitelstva obce 
Bořenovice č. 2/2016 ze dne 10. března 2016 (dále jen „smlouva“)    
   

Článek I 
Smluvní strany 

 
Název:   město Holešov 
Sídlo:    Masarykova 628, 769 17 Holešov 
IČO:    00287172 
Zastoupené:   Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou města 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
 
a   
 
Název:   Obec Bořenovice 
Sídlo:    Bořenovice 36 
IČO:    00544523 
Zastoupená:   Jakubem Bednárkem, MBA, starostou 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 

Článek II 
Předmět smlouvy 

 
1. V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

bude Městský úřad Holešov vykonávat přenesenou působnost namísto Obecního úřadu 
Bořenovice v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy. 

 
Článek III 

Určení rozsahu 
 
1. Městský úřad Holešov bude vykonávat ve správním obvodu obce Bořenovice přenesenou 

působnost speciálního stavebního úřadu podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 16 odst. 1 
zákona č. 13/1997  Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), tj. bude vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 
komunikací. 

 
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány 

v řízeních pro správní obvod obce Bořenovice. 
 

Článek IV 
Způsob úhrady nákladů 

 
1. Výkon předmětu této smlouvy ve výše určeném rozsahu bude poskytován městem Holešov 

bezplatně. 
 

2. Uhrazené náklady řízení jsou příjmem rozpočtu města Holešova.  
 
 

Článek V 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 

Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy nabude právní moci. 
 

2. Smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu Zlínského 
kraje. 
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3. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 

souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje. 
 

Článek VII 
Společná ustanovení 

 
1. Město Holešov povede po dobu platnosti smlouvy veškerou spisovou službu související s 

výkonem činností podle článku III smlouvy. 
 

2. Smluvní strany zveřejní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

 
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci 

o uzavření smlouvy a jejím předmětu. 
 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopise a jeden stejnopis smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se 
žádostí o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Žádost, podepsanou oběma 
smluvními stranami, o souhlas k uzavření smlouvy zašle krajskému úřadu město Holešov. 

 
5. Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Holešova č. 98/8/RM/2016 ze dne 18. dubna 

2016, usnesení Zastupitelstva obce Bořenovice č. 2/2016 ze dne 10. března 2016 a pravomocné 
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

 
 
 
 
 
Holešov 02.05.2016  Bořenovice 03.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert, v. r.   Jakub Bednárek, MBA, v. r.  
starosta města  starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. číslo: 251/2016 
Vyvěšeno dne: 17.06.2016 
Bude sejmuto dne: 07.07.2016 
Sejmuto dne: 


