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Rozhodnutí 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad (dále jen „správní orgán“) jako věcně 
i místně příslušný orgán podle § 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), a části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 uděluje   s o u h l a s 

s uzavřením dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi městem Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, 
IČ: 00287172, a obcí Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov, IČ: 00287288, ze dne 24.3.2021 na výkon 
úkolů a činností vyplývajících ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
Městskou policií Holešov ve správním obvodu obce Jankovice v rozsahu a za podmínek stanovených 
smlouvou, ve znění dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou počínaje ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.   
 
Odůvodnění : 
Správní orgán obdržel dne 26.3.2021 žádost města Holešov a obce Jankovice o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy ze dne 24.3.2021, na jejímž základě bude Městská policie Holešov v rámci 
úkolů stanovených v zákoně o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a dle zvláštních zákonů, které 
k výkonu určitých činností a úkolů opravňují obecní policii, v rozsahu stanoveném smlouvou, ve znění dodatku 
č. 1, vykonávat úkoly a činnosti na území obce Jankovice. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  

Návrh byl řádně doložen výpisem z usnesení Rady města Holešov a výpisem z usnesení Zastupitelstva obce 
Jankovice, kterými orgány obcí vyslovují souhlas s uzavřením dodatku č. 1veřejnoprávní smlouvy. 

Správní orgán po přezkoumání obsahu veřejnoprávní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, a posouzení všech 
dalších písemných podkladů, které mu byly předloženy, dospěl k závěru, že předložená veřejnoprávní 
smlouva, ve znění dodatku č. 1, splňuje veškeré zákonem požadované náležitosti stanovené v ustanovení  
§ 3c zákona o obecní policii. Správní orgán neshledal žádné důvody, které by bránily udělení souhlasu 
s uzavřením uvedené veřejnoprávní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, proto rozhodl tak, jak je popsáno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Poučení : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení jeho písemného vyhotovení 
k Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím odboru právního a Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu 
Zlínského kraje. 
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