
Dodatek č. 1 
 

k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015  
 

uzavřené 06.01.2016 mezi městem Holešov a obcí Jankovice na základě usnesení 
Zastupitelstva města Holešova č. 126/7/ZM/2015 ze dne 21.12.2015 a usnesení 
Zastupitelstva obce Jankovice č. 10/4/2015 ze dne 14.12.2015, dle ustanovení § 3a zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
Město Holešov 
se sídlem Masarykova čp. 628, 769 01  Holešov 
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Seifertem 
IČO: 00287172 
dále jen „město Holešov“ na straně jedné 
 
a 
 
Obec Jankovice 
se sídlem Jankovice čp. 101, 769 01  Holešov 
zastoupená starostou Miroslavem Darebníkem 
IČO: 00287288 
dále jen „obec Jankovice“ na straně druhé 
 
se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy uzavřením Dodatku č. 1. 
 

Čl. II 
Předmět dodatku 

 
Upravuje se Čl. III – Smluvní rozsah činností a úkolů, odst. 1. veřejnoprávní smlouvy č. 
2/2015, který zní nově takto 
 
1. Městská policie Holešov bude při zachování veškerých práv a povinností strážníka 
vyplývajících ze zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
provádět: 
 
a) měření rychlosti vozidel na katastrálním území obce Jankovice. V případě zjištění 
porušení ustanovení § 18 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, bude městská policie dle platných právních norem vozidla zastavovat a řidiče 
postihovat za přestupek. V případě neuznání přestupku řidičem zpracuje příslušnou 
dokumentaci a přestupek postoupí příslušnému správnímu orgánu. Dále vyrozumí příslušný 
správní orgán o spáchání přestupku spadajícího do bodového hodnocení. 
 
b) kontrolu dodržování dopravního značení na katastrálním území obce Jankovice. V případě 
zjištění porušení ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve 
znění pozdějších předpisů, bude městská policie dle platných právních norem vozidla 
zastavovat a řidiče postihovat za přestupek. V případě neuznání přestupku řidičem zpracuje 
příslušnou dokumentaci a přestupek postoupí příslušnému správnímu orgánu. 
 



Čl. VI 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je uzavřen a účinnosti nabývá dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. 

 
1. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách 
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 
 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdrží 
město Holešov, obec Jankovice a Krajský úřad Zlínského kraje se žádostí o souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku. 
 
4. Přílohu k dodatku tvoří usnesení Rady města Holešova z 08.03.2021 č. 68/5//RM/2021 a 
Zastupitelstva obce Jankovice z 08.02.2021 č. 13/6/2021 o souhlasu s uzavřením tohoto 
dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu 
k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
 
 
 
Holešov 17.03.2021  Jankovice 24.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Mgr. Rudolf Seifert, v. r.  Miroslav Darebník, v. r. 
starosta města Holešova  starosta obce Jankovice 
 
 
 
Ev . č. 135/2021 
Vyvěšeno dne: 04.05.2021 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 20.05.2021 


