KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
V Hradci Králové dne 8.12.2015
Č.j.: 30872/VZ/2015-2
JID: 112154/2015/KHK
Vyřizuje: Mgr. Ida Tunová
Oddělení: legislativní a právní
Vypraveno dne: 8.12.2015
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
počet listů: 2
502 00 Hradec Králové
ukládací a skartační znak: 56.6; A/5
zastoupené primátorem Statutárního města MUDr. Zdeňkem Finkem
IČ: 00268810
a
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem
zastoupená starostkou obce Stanislavou Markovou
IČ: 00269379

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad,
legislativní a právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 3a
odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uděluje
podle ust. § 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)

souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Hradec Králové se sídlem
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810 a obcí Předměřice
nad Labem, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 00269379,
na základě které bude Městská policie města Hradec Králové na území obce Předměřice
nad Labem vykonávat úkoly dané zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, v plném rozsahu zákona, dalšími platnými právními předpisy a
úkoly vyplývající z platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce Předměřice nad
Labem; dále bude městská policie na území obce Předměřice nad Labem vykonávat
oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a to zejména měření rychlosti vozidel; konečně pak bude městská
policie na území obce Předměřice nad Labem přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a
majetku odchytem toulavých psů a koček, případně jiných zvířat a jejich transportem
do příslušného útulku ve smyslu ust. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, když uzavření veřejnoprávní smlouvy
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Hradec Králové č.
ZM/2015/659 ze dne 27.10.2015 a usnesením Zastupitelstva obce Předměřice nad Labem
č. Z 07 ze dne 21.9.2015.

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
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fax 495 817 135

e-mail: itunova@kr-kralovehradecky.cz
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odůvodnění:
Před Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) bylo na žádost
Statutárního města Hradec Králové a obce Předměřice nad Labem dne 26.11.2015 zahájeno
řízení podle ust. § 44 odst. 1 správního řádu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy, na základě které bude Městská policie města Hradec Králové na území obce
Předměřice nad Labem vykonávat úkoly dané zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu tohoto zákona, dalšími platnými právními
předpisy a dále úkoly vyplývající z platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
Předměřice nad Labem; dále bude Městská policie města Hradec Králové na území obce
Předměřice nad Labem vykonávat oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména měření rychlosti
vozidel; konečně pak bude Městská policie města Hradec Králové na území obce Předměřice
nad Labem přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku odchytem toulavých psů a
koček, případně jiných zvířat a jejich transportem do příslušného útulku ve smyslu ust. § 42
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů;
(dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Krajský úřad v řízení o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy shledal, že
žádost má předepsané náležitosti tohoto druhu podání.
Krajský úřad se zabýval rovněž otázkou, zda veřejnoprávní smlouva obsahuje všechny
právními předpisy předepsané obsahové a formální náležitosti; v tomto směru nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2016, když účinnosti
nabývá dnem 1.1.2016.
Smluvní strany veřejnoprávní smlouvy se dohodly na výši a způsobu úhrady nákladů
vyplývajících z realizace předmětu veřejnoprávní smlouvy.
Krajský úřad z výpisů usnesení ověřil, že veřejnoprávní smlouva byla schválena
usnesením Zastupitelstva Statutárního města Hradec Králové č. ZM/2015/659 ze dne
27.10.2015 a usnesením Zastupitelstva obce Předměřice nad Labem č. Z 07 ze dne 21.9.2015.
Krajský úřad shledal, že uzavření veřejnoprávní smlouvy je v souladu s ust. § 3a zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Po zhodnocení všech shora uvedených skutečností krajský úřad uzavřel, že veřejnoprávní
smlouva je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a proto podle ust. § 160 odst. 6
správního řádu a ust. § 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu vnitra České republiky, prostřednictvím podání u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, oddělení
legislativního a právního.

Otisk úředního razítka

z p. Mgr. Ida Tunová, v.r.
právník oddělení legislativního a právního
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