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1/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Hodonice a obcí Krhovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 25.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.11.2011 č.j.: JMK 154096/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 15    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Hodonice a obcí Strachotice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 25.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.11.2011 č.j.: JMK 154098/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Hodonice a obcí Tasovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 25.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.11.2011 č.j.: JMK 154099/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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4/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Dětkovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2011 č.j.: JMK 154849/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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5/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Medlovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2011 č.j.: JMK 154867/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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6/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané  

a obcí Moravské Málkovice  
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2011 č.j.: JMK 154897/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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7/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Orlovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2011 č.j.: JMK 154875/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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8/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřena mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Rybníček 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.11.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2011 č.j.: JMK 154324/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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9/VS/2012 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 30.11.2011, kdy nabylo právní moci 
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10/VS/2012 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159518/2011 
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11/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Drysice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 08.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159528/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159525/2011 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.12.2011, kdy nabylo právní moci 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 08.12.2011, kdy nabylo právní moci 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.12.2011, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.12.2011, kdy nabylo právní moci 
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o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 49    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

18/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Krásensko 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 50    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159522/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 51    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

19/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Lysovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 52    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 14.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159535/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 53    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

20/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Olšany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 54    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 55    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 09.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.11.2011 č.j.: JMK 161584/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 56    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

21/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Podbřežice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 57    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 



Strana 58    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 14.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159523/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 

 



Strana 59    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

22/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov  

a obcí Račice-Pístovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 60    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 08.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159511/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 61    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

23/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Ruprechtov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 62    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 08.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159512/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 63    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

24/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Studnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 64    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 08.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159537/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 65    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

25/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Topolany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 66    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159515/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 67    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

26/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Tučapy 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 68    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 69    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.11.2011 č.j.: JMK 161582/2011 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 70    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

27/VS/2012 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Vážany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 71    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.11.2011 č.j.: JMK 159516/2011 

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 72    Věstník právních předpisů Částka 1 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje  

Vydává: Jihomoravský kraj 

Redakce: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,  

tel.: 541651111, fax: 541651209 

Tisk a distribuci zajišťuje: MORAVIAPRESS a.s., U póny 3061, 690 02 Břeclav 

Roční předplatné: se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je vybíráno formou ročních 

záloh. Vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě skutečně vydaných 

částek.  

Vychází podle potřeby. 

Písemné objednávky předplatného, jednotlivých částek, změny adres a počtu odebíraných 

výtisků: MORAVIAPRESS a.s., U póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516205175, 

fax: 516205116. 


