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64/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a městysem Jedovnice 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

65/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

66/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

Částka 9                               Rozeslána dne 23. 11. 2010                                   



Strana 280 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

67/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a městysem Křtiny 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

68/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

69/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lažany 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

70/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

71/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipůvka 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

72/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)

73/VS/2010 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vavřinec 
(o výkonu přenesené působnosti na projednávání přestupků)
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                                                                                              Mgr. Michal Hašek, v.r.

                                                                                          hejtman

                                                                                               Ing. Stanislav Juránek, v.r.

                                                                                              náměstek hejtmana
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57/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.9.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 3.9.2010 č.j.: JMK 120741/2010
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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58/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Přibyslavice

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.9.2010 č.j.: JMK 131400/2010
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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59/VS/2010
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice a obcí Měnín

 (o výkonu úkolů obecní policie)
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 
140644/2010 o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
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60/VS/2010
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice 

a obcí Moutnice
(o výkonu úkolů obecní policie)
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 
140639/2010 o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
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61/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 300 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________



Strana 301 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139570/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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62/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovinka

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 303 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________



Strana 304 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139575/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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63/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 306 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________



Strana 307 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 2.11.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.10.2010 č.j.: JMK 139591/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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64/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a městysem Jedovnice

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139410/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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65/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139412/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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66/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139416/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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67/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a městysem Křtiny

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139420/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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68/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139422/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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69/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lažany

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 324 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________



Strana 325 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 2.11.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139426/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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70/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 327 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________



Strana 328 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139431/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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71/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipůvka

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)



Strana 330 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________



Strana 331 Věstník právních předpisů Částka 9
Jihomoravského kraje

___________________________________________________________________________

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 3.11.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139411/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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72/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139413/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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73/VS/2010
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vavřinec

 (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.10.2010, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2010 č.j.: JMK 139133/2010 
o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
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