
Veřejnoprávní smlouva
uzavíenánazáklraďě usnesení Rady města Olomouce ze dne 15. 3. 2016

a usneseni Zast,tlpitelstva obce Liboš ze dne......

mezi

statutárním městem olomouc
se sídlem 779 11 Olomouc, Horní náměstí č.p. 583
rč oozggsos
zastoupeným primátorem doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D.
jako obcí s rozšířenou působností

a

otlcí Liboš
se sídlem 783 13 Liboš 82
rč ooesszss
zastoupenou starostou Janem Davidem
příslušnou do správního obvodu obce s rozšířenou působností
(ďdle jen ,,obec")

I.
Předmět smlouqy

Přeclmětem této smlouvy je zabezpečení výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací orgány statutárního města Olomouce namísto orgánů obce.

il.
§mluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. I zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizerrí), ve znění
pozdějších předpisů, budou orgány statutárního města Olomouce r,ykonávat namísto
orgánů obce přenesenou působnost na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací dle § 16 odst. I zákona č. I3lI997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znéni pozdějších předpisů. Obec odpovídá za správnost evidence
stávajících místních komunikací, kterou píed uzavŤením smlouly předala Magistrátu
města Olomouce a zavunýe se v případě jakékoli změny v této evidenci neprodleně
inforrnovat tento speciální stavební uřad.

(2) Na základě této smlouvy doclnázi k přenosu věcné a místní příslušnosti k výkonu
ěirrnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle odstavce
1 tohoto članku z obce na statutární město olomouc.

ilI.
úhrada nákladů

(1) V souladu se společným doporuěením Ministerstva dopravy ČR . Ministerstva vnitra
ČR pro obecní úřady ve výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
ze dne 8. 12. 2015 ó.i. 255l20I5-I20-0STl2 je smlouva uzavírána bez ťrnanČní
kompenzace.

(2) Výnos nákladů řízení a pokut uložených orgány statutárního města Olomouc při plněni
této smlouly je příjmem statutrirního města Olomouc.



Iv.
Dotla trvání smloury

(1) Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a účirrrrá dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu s rrzavřením této
smlour.y nabude právní moci.

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, lcterá počíná
béžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.

(3) V případě, že dojde ke změně věcné a místní příslušnosti u agendy uvedené v článcích I.
a II. smlou.,y na zék7adé zékona, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem nabytí účinnosti
takové právní úpravy.

(4) Při skončení účinnosti smlouvy budou spisy týkající se ukončených řízeni ponechány
k archivaci u statutárního města Olomouce, spisy týkající se neukončených řízeni budou
předrány orgánu, který bude k výkonu působnosti příslušný, a to v termínu dle domluvy
smluvních stran.

v.
Společná ustanovení

(1) Statutární město Olomouc povede po dobu účirrnosti této smlouvy veškerou spisovou
agendu spojenou s výkonem přenesené působnosti ve stanoveném smluvním rozsahu.

(2) Statutární město Olomouc převezme i iizeni dosud u druhé smluvní strany neukončená.
Statutární město Olomouc nenese odpovědnost za eventuální nesprávný uřední postup
u druhé smluvní strany.

(3) Smluvní strany zveřejni veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím schválení
Krajským úřadem Olomouckého kraje na svých uředních deskách nejméně po dobu 30
dnů.

(4) Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
1. Výpis usnesení Rady města Olomouce o jejím schválení
2. Výpis usnesení příslušného orgánu obce o jejím schválení
3. Pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o uděIení

souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouly

(5) Tato smlouva se lyhotovuje ve třech vyhotoveních přičemž po jednom r,yhotovení
obdrží kažďá smluvní strana a jedno vyhotovení s přílohami I - 2 obdrží Krajský úřad
Olomouckého kraje spolu s žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

V Liboši dne...

primátor
statutárního města olomouce

.Tan David
starosta

obce Liboš

t $ -fi3- 2016


