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Veřejnoprávní smlouvy:

48/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)

49/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zbraslav 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)

50/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Řikonín a obcí Lubné (o výkonu 
přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)

51/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Bukovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)

52/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skalička 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)

53/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)

54/VS/2010 – Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí 
Rohatec (o výkonu úkolů obecní policie)

55/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Slatina 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)

56/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Statutárním městem Brno a městem 
Frýdlant (o poskytnutí strážníků Městské policie Brno pro období krizového stavu)
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48/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.7.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28.6.2010 č.j.: JMK 89478/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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49/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice

a obcí Zbraslav
 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 143 Věstník právních předpisů Částka 6
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.8.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.7.2010 č.j.: JMK 104281/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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50/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Řikonín

a obcí Lubné
(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 3.8.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.7.2010 č.j.: JMK 90818/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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51/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Bukovice

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 3.8.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.7.2010 č.j.: JMK 99657/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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52/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skalička

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 6.8.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.7.2010 č.j.: JMK 99656/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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53/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 151 Věstník právních předpisů Částka 6
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 4.8.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.7.2010 č.j.: JMK 97202/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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54/VS/2010
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Rohatec

 (o výkonu úkolů obecní policie)
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 6.8.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.7.2010 č.j.: JMK 98967/2010 
o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
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55/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Slatina

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 4.8.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16.7.2010 č.j.: JMK 73361/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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56/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Statutárním městem Brno a městem Frýdlant

 (o poskytnutí strážníků Městské policie Brno pro období krizového stavu)
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