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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství věcně a místně
dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění

příslušný

pozdějších předpisů

vydává souhlas k uzavření
smlouvy mezi městem Jiříkov a městem Rumburk k zajištění výkonu
přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu města Jiříkov pro
stavby místních komunikaci dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, městem Rumburk
veřejnoprávní

odůvodnění

Na základě žádosti města Jiříkov ze dne 5.5.2016, evidované pod JID 72376/2016/KÚÚK,
o uděleni souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jiříkov a městem
Rumburk k zajištěni výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu
města Jiříkov pro stavby místních komunikací dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, městem Rumburk, bylo dne
10.5.2016 zahájeno Krajským úřadem Ústeckého kraje (dále jen „krajský úřad") řízení o
vydáni souhlasu s uvedenou veřejnoprávní smlouvou.
Krajský úřad přezkoumal předloženou veřejnoprávní smlouvu a konstatuje, že není v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů.
Dále konstatuje, že účastníci veřejnoprávní smlouvy splnili všechny podmínky pro platné
uzavření této smlouvy. S uzavřením veřejnoprávní smlouvy vyslovilo Zastupitelstvo města
Jiříkov (ze dne 19.4.2016 pod č. 204/2016) a Zastupitelstvo města Rumburk - 11. zasedání
(ze dne 31.3.2016 pod č. bodu programu 16) souhlas. Krajský úřad nezjistil žádnou okolnost,
která by bránila vydání předmětného souhlasu.
Vzhledem k tomu, že bylo účastníkům řízeni v plném rozsahu vyhověno, rozhodnutí se dle
ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu dále neodůvodňuje.
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POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15-ti dnů po jeho oznámení podat
odvolání
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Otisk

úředního

razítka

Ing. Jiří Smrčka
vedoucí odděleni pozemních komunikaci

Rozdělovník

Účastník:
město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
město Rumburk, Třída 9. Května 1366/48, 408

01 Rumburk

Krajský ú7ad ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Úslf nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 , Fax: +420 475 200 245, Url: \'NIW.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
I Č: 70892156, DIČ: CZ708921 56, Bankovní spojení: česká s pořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 2 /2

(ij~~
~

VEŘ E J N O PRÁVNÍ S M L O U V A č. 3/2016
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Na základě usnesení č. 204/2016 Zastupitelstva města Jiříkov ze dne 19.04. 2016 a usnesení
č. 11/20/a/2016 Zastupitelstva města Rumburk ze dne 31. 03. 2016, uzavírají níže uvedené
smluvru strany tuto veřejnoprávní smlouvu.
mezi
se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
zastoupeným starostou města Michalem Majákem

Městem Jiříkov,

IČ:00261424

( dále jen „město")

a
Městem

se sídlem Třída 9. Května 1366/48, 408 Ol Rumburk
zastoupeným starostou města Ing. Jaroslavem Sykáčkem
IČ: 00261602
( dále jen „město" )

Rumburk,

Článek I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněru pozdějších předpisú,
bude město Rumburk vykonávat namísto města Jiříkov v jeho správním obvodu přenesenou
pi'1sobnost v oblasti speciálního stavebruho úřadu pro dopravní stavby na místních
komunikacích podle § 16 odstavec 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisú.

2. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Rumburk věcně a místně příslušným správním
orgánem pro správní obvod města Jiříkov.
3. Výnosy z vybraných správních poplatků a uložených pokut Městským úřadem města
Rumburk při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Rumburk.

Článek II.
Úhrada náklad11
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu ulu·adí město Jiříkov ze svého rozpočtu
městu Rumburk částku ve výši 2.000,- Kč zajedno správní řízení.
Článek III.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby účinnosti novely zákona č. 13/1997
Sb., o pozenmích komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 31. 12. 2017.
Tato smlouva je úči1má ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Článek IV.
ustanovení

Společná

I. Město Rumburk vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činnosti podle čl. I této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Ústeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
úřadů infonnaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží město Rumbmk, jeden stejnopis obdrží město Jiříkov a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Rumburk a usnesení
Zastupitelstva města Jiříkov o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

V Rumburku cine 04. 05.2016

V Jiříkově dne 04.05.2016

li . J oslav ykáček
s ro a města Rumburk
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