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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Jihočeského kraje
ze dne 15. 11. 2005,
kterou se vyhlašuje závazná část
změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na základě svého usnesení číslo 351/2005/ZK ze dne 15. 11. 2005, kterým se
schvaluje změna č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko, vydává podle § 35 odst. 2, písm. c)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 3 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Účel vyhlášky

Účelem této obecně závazné vyhlášky je vyhlásit závaznou část změny č. 1 územního plánu velkého
územního celku Táborsko.
Článek 2
Územní a časová platnost

Závazná část změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko má platnost pro část okresu
Tábor v rozsahu vymezeném v grafické části změny č. 1 ÚPVÚC. Územní platnost je graficky vyjádřena
v příloze této vyhlášky. Lhůta aktualizace je stanovena po 4 letech.
Článek 3
Závazná část změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko

I.

Hlavní koridory a plochy umožňující umístění staveb dopravní a technické
infrastruktury nadmístního významu

(1) Závazným prvkem této změny č. 1 ÚPVÚC Táborsko je vymezení koridoru pro stavbu IV. TŽK, jehož
součástí jsou mimo jiných také související stavby v hranicích koridoru.
(2) Tento koridor je vymezen v grafické části návrhu změny č. 1 ÚPVÚC Táborsko a to svými hranicemi
zakreslenými v Hlavním výkrese této změny a ve výkrese Veřejně prospěšných staveb. Hranice tohoto
koridoru jsou závazné. V navazujících podrobnějších územně plánovacích dokumentacích, územně
plánovacích podkladech a správních řízeních (zejména územních) je nutno dodržet hranice koridoru jako
mezní hranice pro přesnou lokalizaci stavby IV. TŽK.
(3) Konkrétní lokalizace ploch pro stavbu IV. TŽK je pak věcí navazujících územních plánů a ÚPP, nesmí
však přesáhnout za vymezené hranice koridoru, konkrétní umístění stavby IV. TŽK je pak věcí
navazujících správních řízení, ale opět nesmí umístění stavby vybočit mimo vymezené hranice koridoru.
(4) Závaznou podmínkou lokalizace ploch a vlastní stavby v řešeném území této změny uvnitř vymezeného
koridoru je nutná návaznost stykových bodů stavby IV. TŽK, které protínají hranici okresu Tábor na jihu
v návaznosti na území řešené ÚPVÚC Českobudějovická sídlení regionální aglomerace, včetně její 1. a 2.
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změny, a na severu v návaznosti na území řešené územně plánovacími dokumentacemi ve Středočeském
kraji.

II.

Vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability

(1) Závazným prvkem této změny ÚPVÚC je vymezení regionálního biokoridoru RBK 372 u Horusic, který
propojuje nadregionální biocentrum Rašeliniště Ruda, Horusický rybník (kód 32) s regionálním
biokoridorem na Kozohlůdky, který jako funkční začíná u Olešenského potoka.
(2) Podstatnou součástí navrhovaného regionálního biokoridoru je jeho křížení s nově budovanými
významnými dopravními stavbami – dálnicí D3 a IV. tranzitním železničním koridorem, které v místě
křížení biokoridoru (vodní tok Bukovský potok) vedou v souběhu (vzdálenost cca 40 m). Podmínky
křížení biokoridoru s tělesem dálnice (šířkové a výškové parametry podchodu) jsou řešeny v rámci DÚR
pro stavbu dálnice D3. Podmínkou pro zřízení podobného průchodu pod stavbou IV. TŽK závazně touto
změnou ÚPVÚC stanovenou je dodržení průchodnosti pod IV. TŽK i pro velké savce včetně losa.
(3) Křížení koridoru trasy IV.TŽK s prvky R a NR ÚSES je graficky znázorněno v Hlavním výkrese (výkres
č. 1). U zastávky Veselí nad Lužnicí se nový úsek IV. TŽK odpojuje od stávající polohy tratě v místě
přemostění řeky Lužnice, která je současně osou regionálního biokoridoru. Nový most bude realizován
v těsné blízkosti mostu stávajícího a bude splňovat podmínky průchodu regionálního biokoridoru,
současně s podmínkami, které vyplynou z řešení protipovodňové ochrany. Jižně od Veselí nad Lužnicí
kříží nový úsek IV. TŽK regionální biokoridor, vedený podél řeky Nežárky. Konkrétní technické řešení
tohoto místa bude nutno koordinovat především se zájmy protipovodňové ochrany, ochrany vodních
zdrojů a ochrany ložisek nerostných surovin. Jižně od Plané nad Lužnicí kříží stávající úsek železniční
tratě dva regionální biokoridory mezi rybníkem Hejtman (s přírodní památkou Ostrov sv. Markéty)
a řekou Lužnicí (ústí Boreckého potoka) a mezi rybníkem Hejtman a vrchem Hůrka. Na úseku stávající
tratě mezi Planou nad Lužnicí a Sezimovým Ústím dochází ke kontaktu s regionálním biokoridorem
podél řeky Lužnice, který vychází z regionálního biocentra Sedlec – Hluboký rybník. Koridor stávající
trasy železnice zasahuje do regionálního biokoridoru v prostoru jižního okraje zástavby Tábora – nad
řekou Lužnicí. Podle vyhodnocení konkrétních podmínek zde bude navržena dostatečně účinná
protihluková ochrana. Ke křížení s osou nadregionálního biokoridoru dochází při severní hranici řešeného
území, tj. v k.ú. Nemyšl. Trasa IV. TŽK je zde vedena v tunelu pod vrchem Lipiny, křížení s teoretickou
osou NRBK je tedy zcela bezkolizní a konkrétní vymezení NRBK může být s výhodou vedeno právě nad
tunelem nové trasy železnice.
(4) Prvky regionálního a nadregionálního ÚSES vymezené v původním ÚPVÚC Táborsko a zasahující do
řešeného území změny č. 1 zůstávají vzhledem ke svému prostorovému a plošnému umístění nezměněny,
změna ÚSES dále doplňuje (viz odst. 1) čl. II). Změna č. 1 stanovuje nově pro všechny prvky ÚSES
v řešeném území změny č. 1 (jak pro původní prvky, tak nově vymezený regionální biokoridor RBK 372)
níže uvedené podmínky využití.
(5) Při rozhodování o funkčním využití ploch je nutné vycházet z nezbytnosti jejich ochrany, prvek
nadregionálního a regionálního ÚSES nelze zrušit bez náhrady. Konstitutivní znaky, kterými jsou
reprezentativnost, minimální a maximální prostorové parametry, kontinuita systému ÚSES nesmí být
narušeny.
(6) Ochranné zóny nadregionálních biokoridorů podporují funkce biokoridorů. Ochranné zóny jsou
podkladem pro postup dotčeného správního úřadu.
(7) Pro funkční využití ploch nadregionálních a regionálních biocenter
 Je přípustné: současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnými navazujícími ÚPD
obcí a tímto ÚPVÚC, využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít
ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.
 Jsou podmíněné, a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby,
vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.
 Jsou nepřípustné změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability
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na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou
v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či
ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé
činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo
činnosti podmíněné.
(8) Pro funkční využití ploch nadregionálních a regionálních biokoridorů
 Je přípustné: současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnými navazujícími ÚPD
obcí a tímto ÚPVÚC, dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících
trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření
(trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, jiné
jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného
využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů.
 Jsou podmíněné pouze nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení,
ČOV atd., při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.
 Jsou nepřípustné změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability
na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny které jsou
v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily
založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků,
těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných.

III.

Limity využití území nadmístního významu

(1) Řešeného území se týkají záplavová území kolem vodních toků řek Lužnice, Nežárky a potoků
Černovického a Chotovinského. Vymezený koridor pro trať IV. TŽK prochází stanovenými záplavovými
územími v následujících lokalitách jižně od Veselí nad Lužnicí (Lužnice, Nežárka) a jižně od Soběslavi
(záliv záplavového území Lužnice v ústí Dírenského potoka pod rybníkem Nadýmač).
(2) Mezi limity, nově vymezené touto změnou ÚPVÚC, patří:
 Vymezení hranice koridoru pro stavbu IV. TŽK a souvisejících staveb v jeho hranicích (koridoru)
spolu se zákazem překročit tuto limitní vymezenou hranici při lokalizaci ploch pro stavbu a stavby vlastní
v navazujících územně plánovacích dokumentacích, podkladech a správních rozhodnutích.
 Vymezené a navržené prvky regionálního a nadregionálního ÚSES a podmínek v nich, a to včetně
zachování průchodu pro velké savce včetně losa v úseku křížení navrženého IV. TŽK a RBK 372
u Horusic.
 Určitým limitujícím faktorem v řešeném území jsou také lokality výskytu zvláště chráněných,
kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 Ostatní limity, které byly vymezeny původním ÚP VÚC Táborsko a které nejsou touto změnou č. 1
územního plánu velkého územního celku Táborsko měněny, zůstávají v řešeném územím změny č. 1
v platnosti dle původního ÚP VÚC.

IV.

Vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby,

(1) Vymezený koridor IV. tranzitního železničního koridoru v celé délce řešeného území tvoří koridor pro
veřejně prospěšnou stavbu IV. tranzitního železničního koridoru, který je navrhovaný touto změnou
ÚPVÚC s označením „Zm1/1“. Koridor s možností vyvlastnění je vymezen v grafické části této změny
formou polygonu. Tento polygon s označením „Zm1/1“ je graficky vyznačen ve výkrese č. 1 – Hlavní
výkres a č. 2. – Veřejně prospěšné stavby.
(2) Za součást veřejně prospěšné stavby IV. TŽK je nutno ve vymezeném koridoru považovat všechny
stavby, které se stavbou IV. TŽK přímo souvisejí. Mezi nejdůležitější související stavby patří:
 protipovodňová opatření v koridoru IV. TŽK jižně od Veselí nad Lužnicí
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nezbytné úpravy vodních zdrojů a souvisejících vodovodních řadů v lokalitě jižně od Veselí nad
Lužnicí
 nadjezd místní komunikace ke garážím u zastávky Veselí nad Lužnicí zastávka
 přeložka a mimoúrovňové křížení silnice III/00352 Veselí nad Lužnicí – Val v místě křížení s trasou
IV. TŽK
 přeložka a mimoúrovňové křížení silnice II/147 Veselí nad Lužnicí – Drahov v místě křížení s trasou
IV. TŽK, včetně napojení přeložky silnice III/14719 a navazující polní cesty
 náhradní příjezd do areálu firmy Grena, jako náhrada za zrušení současného úrovňového přejezdu
 mimoúrovňové křížení odbočky II/00351 ze stávající silnice I/3 (náhrada za současný úrovňový
přejezd do obce Řípec)
 mimoúrovňové křížení silnice I/23 s trasou IV. TŽK u dnešní železniční zast. Řípec
 mimoúrovňové křížení silnice II/135 (Soběslav – Tučapy) s trasou IV. TŽK a její napojení
do dálniční křižovatky u Zvěrotic
 přeložka silnice III/13521 Soběslav – Chlebov a její napojení na silnici II/135
 mimoúrovňové křížení silnice III/13527 (Soběslav – Sedlečko u Soběslavě)
 mimoúrovňové křížení silnice III/13528 (Myslkovice – Roudná)
 všechny přeložky místních komunikací, obslužných komunikací k portálům tunelů a polních cest
 mimoúrovňové křížení silnice I/3 (budoucí II/603) u Moravče s trasou IV. TŽK včetně přeložky
silnice
 spojitá cyklostezka Chotoviny – Moraveč – Sudoměřice u Tábora v koridoru bývalé železnice
s mimoúrovňovým křížením tratě IV. TŽK
 přístupová komunikace na pozemky v souběhu s drážním tělesem v Chotovinách (od silnice III/00341
vlevo trati)
 přeložka silnice I/3 (budoucí II/603) včetně zrušení podjezdu pod stávající železnicí u jižního okraje
zástavby Sudoměřic u Tábora
 nezbytné úpravy a ochrana vodních zdrojů a souvisejících vodovodních řadů v lokalitě
severovýchodně od Sudoměřic u Tábora
(3) Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb vymezené ve schváleném ÚPVÚC Táborsko zůstávají
v platnosti pro celé řešené území změny č. 1 ÚPVÚC Táborsko.


Článek 4
Uložení dokumentace

Změna č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko, schválená usnesením zastupitelstva
Jihočeského kraje číslo 351/2005/ZK ze dne 15. 11. 2005, je uložena na Krajském úřadu - Jihočeský kraj
v Českých Budějovicích, Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze, Městském úřadu v Táboře a Městském
úřadu v Soběslavi.
Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Ing. arch. Robin Schinko v. r.
první náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v. r.
hejtman
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8/2005

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
ze dne 15. 11. 2005,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovení § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 1
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)
vydává toto nařízení:
Článek 1
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto nařízení se plošným pokrytím území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany (dále

jen „plošné pokrytí“) rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje pro zajištění
garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných událostí
jednotkami požární ochrany v souladu se zvláštními právnímu předpisy .
(2) Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje její předurčenost v systému plošného pokrytí pro požární
zásah nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu zvláštního právního předpisu .
1)

2)

Článek 2
Dokumentace kraje k zabezpečení plošného pokrytí

(1) K zabezpečení plošného pokrytí vede krajský úřad dokumentaci uvedenou v tomto nařízení,
3)

která obsahuje:
a) stanovené stupně nebezpečí katastrálních území obcí Jihočeského kraje v souladu s právním předpisem
uvedené v příloze č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 a 7/1,
b) přiřazení jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí v jednotlivých katastrálních
územích obcí Jihočeského kraje uvedeno v příloze č.1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 a 7/2,
c) seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokaci a jejich předurčení
podle základní tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá katastrální území obcí Jihočeského kraje
uvedený v příloze č.1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 a 7/3,
d) cílové početní stavy jednotek požární ochrany s územní působností a místní působností a jejich
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany podle právního předpisu ,
uvedené v příloze č. 8,
e) seznamy jednotek požární ochrany předurčených pro systémy záchranných prací, zejména při
dopravních nehodách, živelních pohromách, haváriích a pro ochranu obyvatelstva uvedené v příloze
č. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 a 8,
f) způsob, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí (dotace ze státního rozpočtu, financování
z rozpočtů kraje a obcí) vedené v článku 5.
(2) Dokumentace, včetně mapy plošného pokrytí, je trvale uložena v sídle Jihočeského kraje v jednom
vyhotovení a také v sídle Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS kraje“). Je
přístupna zejména pověřeným členům orgánů kraje a obcí a kontrolním orgánům .
4)

5

1

§ 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Příloha zákona č.133/1985 Sb.
3
§ 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
4)
Příloha č. 4 a č. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb., organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky
č. 226/2005 Sb.
5
§ 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
2
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(3) Ředitel HZS kraje odpovídá za řádné vedení dokumentace o plošném pokrytí, vyhodnocení požárního

nebezpečí jednotlivých katastrálních území a vybraných objektů kraje, počty sil a prostředků jednotek
požární ochrany a její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných předpisů v případě změn. Souhrnná
aktualizace dokumentace novelou nařízení se provádí v případě potřeby a to jednou ročně vždy
k 1. březnu příslušného roku.
(4) Pro provedení aktualizace jsou obce povinny neprodleně předložit na HZS kraje změny, které by mohly
ovlivnit zabezpečení plošného pokrytí kraje. Doporučuje se, aby obce tyto změny hlásily na HZS kraje
v průběhu roku a k 15. lednu příslušného roku.
(5) Ředitel HZS kraje předloží neprodleně radě kraje návrh na změnu nařízení kraje o zabezpečení plošného
pokrytí jednotkami požární ochrany v případě, že se změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně
nebezpečí území obce .
6

7

Článek 3
Kategorie jednotek požární ochrany

(1) Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky požární ochrany zařazeny do kategorií takto:

a) jednotky s územní působností - zasahují i mimo území zřizovatele (JPO I - jednotka HZS kraje,
JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce),
b) jednotky s místní působností - zasahují na území svého zřizovatele (JPO IV - jednotka hasičského
záchranného sboru podniku, JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, JPO VI - jednotka
sboru dobrovolných hasičů podniku).
(2) Kategorizace jednotek požární ochrany Jihočeského kraje se stanovuje přílohou č.1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3,
6/3, 7/3 a 8 tohoto nařízení, ve které je uveden Seznam jednotek požární ochrany s územní působností
a jednotek s místní působností.
Článek 4
Předurčenost jednotek PO pro speciální činnost

Pro provádění speciálních činností například dopravní nehody, havárie nebezpečných látek, živelní pohromy
jsou z kategorií JPO I, JPO II, JPO III, vyčleněny jednotky požární ochrany, které jsou k těmto činnostem
předurčeny svým vybavením a organizací. Seznam, základní úkoly a vybavení takto předurčených jednotek je
uveden v příloze č. 8 tohoto nařízení.
Článek 5
Kompenzace nákladů

(1) Finanční zabezpečení realizace plošného pokrytí je řešeno zákonem.
(2) Ředitel Hasičského záchranného sboru kraje předkládá Jihočeskému kraji nejméně jedenkrát ročně
konečné souhrnné návrhy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na základě žádostí obcí
a návrhy pro vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, které mají územní působnost
v kraji, s ohledem na počet zásahů mimo katastr obce, kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů
vybrané obce nebo její předurčenost pro záchranné práce, pro podporu zajištění jejich akceschopnosti
a návrhy na kompenzaci nákladů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, spojených se zásahy
ve smyslu § 27 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně.
Článek 6
Spolupráce obcí, právnických osob, podnikajících fyzických osob

(1) Při zajištění plošného pokrytí obce, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje vzájemně spolupracují.
6
7

§ 1 odst.3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§1 vyhlášky č.247/2001 Sb.
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(2) V zájmu zajištění plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany uzavírá v případě potřeby Hasičský

záchranný sbor Jihočeského kraje s obcemi, právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami
smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci.
Článek 7
Závěrečná ustanovení

Výstavba a organizace jednotek požární ochrany pro systém plošného pokrytí se od účinnosti tohoto nařízení
realizuje postupně tak, aby plná garance záchrany životů a majetku občanů podle Základní tabulky plošného
pokrytí byla dosažena nejpozději v roce 2010. Orgány obcí a státní správy na úseku požární ochrany jsou
povinny v zájmu záchrany životů a majetku občanů soustavně vytvářet podmínky k realizaci plošného
pokrytí.
Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení Jihočeského kraje č. 5/2003 ze dne 2.12.2003 Podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany.
Článek 9
Platnost a účinnost

(1) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Ing. arch. Robin Schinko v. r.
první náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v. r.
hejtman
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58/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi Obcí Besednice a Městem Kaplice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Besednice č. 44/2005 ze dne 16.2.2005 a usnesení rady Města
Kaplice č. 1256 ze dne 2.5.2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I
Smluvní strany

1. Obec Besednice zastoupená starostou obce Jaroslavem Kleinem
adresa obecního úřadu: Besednice, Náměstí 52, PSČ 382 81, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen obec Besednice )
a
2. Město Kaplice zastoupené starostou Mgr. Ferdinandem Jiskrou
adresa městského úřadu: Náměstí 70, 382 41 Kaplice, kraj Jihočeský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice
(dále jen město Kaplice)
Článek II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst.l zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský
úřad v Kaplici namísto orgánů obce Besednice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou orgánům obce Besednice na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
ust. § 53odst.l zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tj. Městský úřad bude
rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích k jejichž projednání by byla podle citovaných ustanovení
přestupkového zákona věcně a místně příslušná obec Besednice.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Kaplici věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkovém řízení pro správní obvod obce Besednice. Výnos pokut a správních poplatků uložených
Městským úřadem Kaplice v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Kaplice.
Článek III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se obec Besednice zavazuje
uhradit Městu Kaplice ze svého rozpočtu:
1. Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného bude Město Kaplice účtovat obci Besednice
a) u přestupku vyřízeného zaplacením blokové pokuty ................................... 100,- Kč
b) u přestupku vyřízeného v příkazním řízení ................................................… 300,- Kč
c) u přestupku vyřízeného projednáním v přestupkovém řízení ......................... 600,- Kč
2. Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené částky
zvyšují o jednu polovinu.
Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Kaplice pololetně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci Besednice se splatností faktury do 15-ti dnů ode dne jejího doručení.
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Článek IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci .
Tuto smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď podávající
strana krajskému úřadu.
Článek V
Společná ustanovení

(1) Obec Besednice předá do15 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Kaplice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl II této smlouvy. Město Kaplice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Kaplice zašle tuto smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzaření této smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Besednice, jeden
stejnopis obdrží město Kaplice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvy tvoří žádost a výpis z usnesení zastupitelstva obce Besednice a usnesení rady
města Kaplice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy..
(6) Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu krajského úřadu.
V Kaplici dne 10.5.2005
Jaroslav Klein v. r.
starosta obce Besednice

Ferdinand Jiskra v. r.
starosta města Kaplice
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59/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Český Krumlov ze dne 23.5.2005 a usnesení Zastupitelstva obce Věžovatá
Pláně uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
:

veřejnoprávní smlouvu

Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Český Krumlov
zastoupené starostou města JUDr. Františkem Mikešem
IČ: 00245836
adresa: Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov
kraj Jihočeský

2.

Obec Věžovatá Pláně
zastoupená starostou obce Josefem Machem
IČ: 00665649
adresa obecního úřadu: Věžovatá Pláně, 382 32 Velešín
kraj Jihočeský
Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad
Český Krumlov namísto orgánů obce Věžovatá Pláně vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena
zákonem č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. Městský úřad Český Krumlov bude
rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednání by byla podle zák. č. 200/1990 Sb.,
příp. dle zvláštních zákonů, místně příslušná obec Věžovatá Pláně
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Český Krumlov místně příslušným správním orgánem v řízeních
pro správní obvod obce Věžovatá Pláně.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Český Krumlov ve správním řízení při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Český Krumlov.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se obec Věžovatá Pláně zavazuje uhradit ze svého
rozpočtu :
1.

Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)
b)

u přestupku vyřízeného v příkazním řízení …………............................... Kč 100,u přestupku vyřízeného v správním řízení včetně ústního
projednání přestupku ………….................................................................. Kč 300,-

c)

u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí, který provádí
správní orgán sám, nebo podává návrh na výkon rozhodnutí
u soudu …………....................................................................................... Kč 600,Strana 10
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2.

Za každého dalšího obviněného z přestupku projednávaného ve společném řízení se výše uvedené
částky zvyšují o jednu polovinu.

Vyúčtování nákladů bude prováděno městem Český Krumlov po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci
projednávaného přestupku a fakturováno obci se splatností faktury do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Obecní úřad Věžovatá Pláně souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského
úřadu v Českém Krumlově.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na na dobu určitou do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení

1.
2.
3.
4.
5.

Obec Věžovatá Pláně předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Český Krumlov veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Český Krumlov
vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Český Krumlov zašle smlouvu krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou obdrží obec
Věžovatá Pláně, jeden stejnopis obdrží město Český Krumlov a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Český Krumlov, usnesení zastupitelstva
obce Věžovatá Pláně a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Českém Krumlově

dne: 6.6.2005

Ve Věžovaté Pláni

dne: 6.6.2005

JUDr.František Mikeš v. r.
starosta města Český Krumlov

Josef Mach v. r.
starosta obce Věžovatá Pláně
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60/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Vimperk ze dne 09.05.2005 a usnesení Zastupitelstva obce Kvilda ze dne
27.04.2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1.

Město Vimperk
zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou
adresa: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČ: 00250805
bankovní spojení: 19-722281/0100
Jihočeský kraj
(dále jen Město Vimperk)
na straně jedné

2.

Obec Kvilda
zastoupená starostou Jaromírem Forstem
adresa: Kvilda 384 93 Kvilda
IČ: 00250511
Jihočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Vimperk
(dále jen Obec Kvilda)
na straně druhé
Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský
úřad Vimperk namísto orgánů Obce Kvilda vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, jejichž skutková podstata je vymezena ust. § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tj. Městský úřad Vimperk bude
rozhodovat ve správním řízení o všech přestupcích, k jejichž projednávání by byla podle cit. ustanovení
přestupkového zákona věcně a místně příslušná Obec Kvilda.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Vimperk věcně a místně příslušným správním orgánem
v přestupkových řízeních pro správní obvod Obce Kvilda. Výnos pokut a správních poplatků uložených
Městským úřadem Vimperk v těchto řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Vimperk.
Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Kvilda zavazuje uhradit ze svého rozpočtu:




1 000,- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh
postižené osoby
500,- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení
100,- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují bez úhrady nákladů budou vyřizovány
přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Vyúčtování nákladů bude prováděno Městem Vimperk čtvrtletně za pravomocně ukončené projednané
přestupky a fakturováno obci se splatností faktury do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Před uplynutím této
lhůty lze smlouvu oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním
dnem následujícího měsíce po jejím doručení. Jedno vyhotovení výpovědi doručí zároveň výpověď podávající
strana Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Čl. V
Společná ustanovení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obec Kvilda předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Vimperk veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Vimperk vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Obec Kvilda se zavazuje předávat přestupky k projednání Městu Vimperk neprodleně v zájmu
zachování lhůty podle § 67 odst. 3 přestupkového zákona.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Vimperk zašle tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Kvilda, jeden
stejnopis obdrží Město Vimperk a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří usnesení Rady města Vimperk, usnesení Zastupitelstva obce
Kvilda a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést smluvními dodatky. Procedurální postup jejich
uzavření je shodný s postupem při uzavírání této smlouvy včetně souhlasu Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Ve Vimperku dne 09.05.2005
Stanislava Chumanová v. r.
starostka města Vimperk

Jaromír Forst v. r.
starosta obce Kvilda
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61/VPS/2005

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
čl. I

1.

a
2.

Smluvní strany

Obec Bednárec
zastoupená starostou obce Bohumilem Závodským
adresa Bednárec 27, PSČ 378 42 Nová Včelnice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec,
dále jen obec Bednárec
IČ 512923
Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Karlem Matouškem
377 01 Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II
IČ 246875
dále jen město Jindřichův Hradec
čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1.
2.
3.

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění budou orgány města
Jindřichův Hradec vykonávat namísto orgánů obce Bednárec v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění.
Na základě této smlouvy budou orgány města Jindřichův Hradec místně příslušnými správními orgány
v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění pro správní obvod obce Bednárec.
Výnos pokut a správní poplatky uložené Městským úřadem Jindřichův Hradec při plnění této smlouvy
jsou příjmem rozpočtu města Jindřichův Hradec.
čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se zavazuje obec Bednárec uhradit Městu Jindřichův Hradec
paušální částku 1.000 Kč za každý projednaný přestupek. Město Jindřichův Hradec vystaví fakturu k 31.12.
běžného kalendářního roku se splatností uvedenou na příslušné faktuře. Při nedodržení splatnosti shora
uvedené faktury se stanoví úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
,-

čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
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čl. V.
Společná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou mezi smluvními stranami po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice.
Smluvní strany zveřejní bezodkladně tuto veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu patnácti dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bednárec, jeden
město Jindřichův Hradec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice
spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Bednárec a usnesení rady Města Jindřichův
Hradec č. 593/05 o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje České Budějovice o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice.

V Jindřichově Hradci dne 14.07.2005

Ing. Karel Matoušek v. r.
starosta města Jindřichův Hradec

Bohumil Závodský v. r.
starosta obce Bednárec
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62/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Dub
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Dub ze dne 30.8.2005 č.6/05 a usnesení rady Města Prachatice, ze
dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Dub
zastoupená starostou obce Antonínem Řádkem
adresa: Dub, 384 25 Dub u Prachatic
Jihočeský kraj
IČ: 250 406
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Dub)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
.

Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 21.10.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta Města Prachatice

Antonín Řádek v. r.
starosta Obce Dub
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63/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Tvrzice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Tvrzice ze dne 30.9.2005 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Tvrzice
zastoupená starostkou obce Mgr. Martou Kadlecovou
adresa: Tvrzice, 384 22 Vlachovo Březí
Jihočeský kraj
IČ: 250 767
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Tvrzice)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
.

Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 21.10.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Mgr. Marta Kadlecová v. r.
starostka obce Tvrzice
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64/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Zábrdí
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Zábrdí ze dne 27.9.2005 a usnesení rady Města Prachatice, ze dne
22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Zábrdí
zastoupená starostou obce Ondřejem Turkem
adresa: Zábrdí, 384 21 Husinec
Jihočeský kraj
IČ: 583146
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Zábrdí)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
.

Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 21.10.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Ondřej Turek v. r.
starosta obce Zábrdí
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65/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Žernovice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Žernovice ze dne 5.10.2005 a usnesení rady Města Prachatice, ze
dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Žernovice
zastoupená starostou obce Jiřím Tomkem
adresa: Žernovice, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 583 162
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Žernovice)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
.

Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na úředních
deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 21.10.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Jiří Tomek v. r.
starosta obce Žernovice
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67/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Nebahovy
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Nebahovy a usnesení rady Města Prachatice, ze dne 22.8.2005
č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Nebahovy
zastoupená starostou obce Františkem Mrázem
adresa: Nebahovy čp.38, 384 01
Jihočeský kraj
IČ: 250 597
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Nebahovy)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na
úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
.

Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 9.11.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

František Mráz v. r.
starosta obce Nebahovy
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68/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Hracholusky
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Hracholusky ze dne 13.10.2005 č.4 a usnesení rady Města
Prachatice, ze dne 22.8.2005 č. 826/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:
Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Hracholusky
zastoupená starostou obce Josefem Hrbkem
adresa: Hracholusky, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 431
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Hracholusky)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek
na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
.

Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 9.11.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Josef Hrbek v. r.
starosta obce Hracholusky
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69/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Těšovice
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Těšovice ze dne 27.10.2005 č.2 a usnesení rady Města
Prachatice, ze dne 22.8.2005 č. 826/2005

uzavírají

níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:

Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Těšovice
zastoupená starostou obce Jiřím Váňou
adresa: Těšovice, 384 21 Husinec
Jihočeský kraj
IČ: 250 741
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Těšovice)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek
na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
.

Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 9.11.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Jiří Váňa v. r.
starosta obce Těšovice
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70/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Strunkovice
nad Blanicí o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Strunkovice nad Blanicí a usnesení rady Města Prachatice, ze
dne 22.8.2005 č. 826/2005

uzavírají

níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:

Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Strunkovice nad Blanicí
zastoupená starostou obce Ing. Karlem Matějkou
adresa: Strunkovice nad Blanicí čp. 86, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Jihočeský kraj
IČ: 250 708
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Strunkovice nad Blanicí)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek
na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
.

Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 9.11.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Ing. Karel Matějka v. r.
starosta obce Strunkovice nad Blanicí
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71/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Husinec
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Husinec a usnesení rady Města Prachatice, ze dne 22.8.2005
č. 826/2005

uzavírají

níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:

Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Husinec
zastoupená starostou obce Ludvíkem Friedbergerem
adresa: Prokopovo náměstí čp.1, 384 21 Husinec
Jihočeský kraj
IČ: 250 449
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Husinec)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek
na úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
.

Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 9.11.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Ludvík Friedberger v. r.
starosta obce Husinec
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72/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Chlumany
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Chlumany ze dne 26.9.2005 a usnesení rady Města Prachatice,
ze dne 22.8.2005 č. 826/2005

uzavírají

níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:

Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Chlumany
zastoupená starostou obce Františkem Šímou
adresa: Chlumany, 384 22 Vlachovo Březí
Jihočeský kraj
IČ: 583022
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Chlumany)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne
od prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne
lhůty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na
úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
.

Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 9.11.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

František Šíma v. r.
starosta obce Chlumany
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73/VPS/2005

Dodatek č. 3
k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Prachatice a Obcí Chroboly
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Chroboly ze dne 17.10.2005 č. 6/2005 a usnesení rady Města
Prachatice, ze dne 22.8.2005 č. 826/2005

uzavírají

níže uvedené smluvní strany tento smluvní dodatek:

Článek I.
Smluvní strany:

1. Město Prachatice
zastoupené starostou Ing. Janem Bauerem
Velké náměstí čp. 3, 383 01 Prachatice
Jihočeský kraj
IČ: 250 627
(dále jen Město Prachatice)
na straně jedné
2. Obec Chroboly
zastoupená starostou obce Oldřichem Valouchem
adresa: Chroboly, 384 04
Jihočeský kraj
IČ: 250 465
příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností Prachatice
(dále jen Obec Chroboly)
na straně druhé
Tímto dodatkem se mění ustanovení odst. 1 a 2 čl. IV. takto:

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
(2) Od této smlouvy lze oboustranně odstoupit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, jejíž běh počne od
prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi a skončí uplynutím posledního dne lhůty,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Tento smluvní dodatek bude uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích
příslušným udělením souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. Podle ust. § 66 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejní smluvní strany tento smluvní dodatek na
úředních deskách nejméně po dobu patnácti dnů od doručení cit souhlasu.
.

Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány v původní podobě beze změn.

V Prachaticích dne 9.11.2005
Ing. Jan Bauer v. r.
starosta města Prachatice

Oldřich Valouch v. r.
starosta obce Chroboly
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74/VPS/2005

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Planá č. 24 ze dne 29.9.2005 a usnesení Rady města České
Budějovice č. 945 ze dne 19.10.2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
č. 30-1/2005:

veřejnoprávní smlouvu

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Obec Planá
zastoupená starostou obce, panem Stanislavem Kolaříkem
adresa obecního úřadu : Obecní úřad Planá, Planá č. 59, PSČ 373 01 České Budějovice,
Jihočeský kraj, IČ: 00581852,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – statutárního města
České Budějovice
2. Statutární město České Budějovice
zastoupené primátorem města, panem Doc. RNDr. Miroslavem TETTEREM, CSc.,
adresa magistrátu města: Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II, 1, 2
370 92 České Budějovice, Jihočeský kraj, IČ: 00244732
II.
SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1) Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou
orgány města České Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Planá přenesenou působnost v rozsahu
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, takto:
vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, včetně přijetí oznámení, projednání přestupku, uložení sankcí a jejich vymáhání.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány pro
správní obvod obce Planá.
3) Výnos z pořádkových pokut a pokut za přestupky a nákladů řízení uložených Magistrátem města České
Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města České Budějovice.
III.
ÚHRADA NÁKLADŮ

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Planá ze svého rozpočtu městu České
Budějovice na jeho účet č. 1491110064/0400 vedený u Živnostenské banky, a. s. České Budějovice,
příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy : jedentisíc korun českých) za každý vyřízený přestupek.
Vzájemné vyúčtování bude prováděno vždy k 30. 6. a k 15. 1.
IV.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2) Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 2
měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď krajskému úřadu.
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V.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1) Obec Planá předá do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy Magistrátu města České Budějovice - správnímu odboru.
Město České Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní 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 této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Planá, jeden
stejnopis město České Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský
úřad Jihočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Planá, usnesení Rady města České Budějovice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
6) Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran po předchozím souhlasu Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
V Českých Budějovicích dne 15.11.2005

Stanislav Kolařík v. r.
starosta obce Planá

Doc. RNDr. Miroslav TETTER, CSc. v. r.
primátor města České Budějovice
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