
VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

uzavřená v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky"), § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") a dle § 159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád")ra .

ČI. I
Smluvní strany

Město Litoměřice
IČ: 00263958
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Ústecký kraj
jako obec s rozšířenou působností
(dále jen "město Litoměřice")

a

obec Libochovany
IČ: 00263923
zastoupená Miroslavou Venclákovou, starostkou obce
se sídlem Libochovany č.p. 5,411 03 Libochovany, okr. Litoměřice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice
(dále jen "obec Libochovany")

ČI. II
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou obec Libochovany přenáší na město Litoměřice v souladu s § 105
zákona odpovědnosti za přestupky veškerou příslušnost k projednávání přestupků
ve správním obvodu obce Libochovany a město Litoměřice tuto příslušnost přijímá.
Na základě této smlouvy tak budou orgány města Litoměřice věcně a místně příslušné
k projednávání přestupků uvedených v § 60 odst. 2 zákona odpovědnosti za přestupky a
dále k projednávání přestupků podle zvláštních předpisů ve správním obvodu obce
Libochovany namísto orgánů obce Libochovany.

2. Správní poplatky, výnos z pokut, příp. jiné náklady řízení uložené orgány města Litoměřice
při plnění povinností, které na sebe město Litoměřice touto veřejnoprávní smlouvou
přijímá, jsou příjmem rozpočtu města Litoměřice.
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ČI. III
Úhrada nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy

1. Na úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy bude obec Libochovany hradit
ze svého rozpočtu městu Litoměřice částku v dohodnuté výši 2.200,- Kč (dvatisícedvěstě
korun českých) za každý jeden podaný případ bez ohledu na to, jak bude ten, který případ
vyřízen.

2. Podkladem k úhradě nákladů bude faktura města Litoměřice splatná nejpozději do 14 dnů
od jejího doručení druhé straně. Vyúčtování úhrady nákladů provede město Litoměřice
vždy po skončení čtvrtletí.

ČI. IV
Doba trvání smlouvy, změna a ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

3. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně poté, co nabyde platnosti
a účinnosti, na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně na dobu 15 dnů a budou
mít po dobu platnosti této smlouvy zveřejněnou informaci o uzavření této smlouvy a jejím
předmětu.

4. Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran dle § 166
správního řádu.
K uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Krajského úřadu
Ústeckého kraje.

5. Každá smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy.
Pokud se zrušením vysloví souhlas druhá smluvní strana, veřejnoprávní smlouva zaniká
dnem, kdy písemný souhlas druhé smluvní strany došel smluvní straně, která návrh podala.
Ke zrušení veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

6. Každá smluvní strana může smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu i bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíční a plyne od prvého dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Město Litoměřice je v případě ukončení smluvního vztahu povinno neprodleně informovat
Krajský úřad Ústeckého kraje.

ČI. V
Společná ustanovení

1. Město Litoměřice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou SpISOVOUslužbu
související s výkonem činnosti dle čl. II této smlouvy.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Litoměřice, jeden stejnopis obdrží obec Libochovany a jeden stejnopis s přílohami obdrží
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Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy.

3. Přílohami této smlouvy jsou usnesení rady města Litoměřice a usnesení zastupitelstva obce
Libochovany o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

4. Tato smlouva byla schválena usnesením:

Rady města Litoměřice č. 25/1/2018 ze dne 11. 1. 2018

Zastupitelstva obce Liboehovany č •••• L..~!,;J.~.!ťze dne .. /CL 2018

V Litoměřicích dne 15. 1. 2018
. j 0-1.

V Libochovanech dne 2018

Mgr. La islav Chlupáč
starosta města Litoměřice

Miroslava Vencláková
starostka obce Libochovany
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Výpis z 1. usnesení z jednání Rady Města Litoměřic ze dne 11. 1. 2018

Číslo 25/112018

Uzavření veřejnoprávních smluv o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv města Litoměřice o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří,
Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Lovečkovice, Malíč,
Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Tmovany,
Třebušín, Velké Žemoseky, Vrutice, Žalhostice a Žitenice za částku 2.200,- Kč za jeden
řešený přestupek, a to na dobu neurčitou.

V Litoměřicích 15. 1. 2018

Za správnost: Ing. Mgr. Jaroslav Lachman r!L



Obec Libochovany
Libochovany čp. 5 PSČ 411 03 Libochovany

Tel:
Fax:
E-mail:
Datum:

416746129
416746135
podatelna@libochovany.cz
13.2.2018

Věc: Výpis usnesení zastupitelstva obce Libochovany.

Usnesení č. 262/2018 bylo schváleno 25. Ledna 2018

Zastupitelstvo obce Libochovany schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků uzavřenou mezi obcí Libochovany a Městem
Litoměřice.

S pozdravem L1BOCHOVANY

C~?1V~/NYčp. 5
: 002639

Miros ava Venc1áková
starostka obce

Telefon: 416 746129 E-mail: podatelna@libochovany.cz Bankovni spojeni:
www.libochovany.cz KB Litoměřice

Účet:
3722471/0 I00

IČO: 00263923



Krajský úřad Ústeckého kraje
Elektronicky podepstlo

16.2.20189:59:46

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor správních činnosti a krajský živnostenský úřad

Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyrizuje/linka:
E-mail:

15.02.2018
33028/2018/KUUK
365/SCKZU/2018-3
Ing. Tereza Hurdálkovál196
hurdalkova. t@kr-ustecky.cz

ROZHODNUTí

Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63 odstavec 1 a § 66c odst. 1
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), vydává
souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem
litoměřice, jako místně příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a
Obcí libochovany ze dne 26. 01. 2018.

ODŮVODNĚNí

Vzhledem k tomu, že bylo účastníkům v plném rozsahu vyhověno, rozhodnutí se dle § 68
odst. 4 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů neodůvodňuje.

POUČENí

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním
dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího
správního orgánu a rozhoduje o něm Ministerstvo vnitra ČR.

Mgr. Dáša Doležalová
vedoucí oddělení správních činností

Rozdělovník
Město litoměřice
Obec libochovany

Tel.: +420475657111, Fax: +420475200245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spofitelna, a.s., Č. Ú. 882733379/0800


