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28/VS/2011 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a městysem Boleradice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 21.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.01.2012 č.j.: JMK 179083/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.01.2012, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.01.2012, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.01.2012, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.01.2012 č.j.: JMK 179004/2011  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.01.2012 č.j.: JMK 179000/2011  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.01.2012 č.j.: JMK 179002/2011  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 167740/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168119/2011  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168121/2011  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168117/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 101    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

39/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 102    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 103    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168113/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 104    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

40/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Věstonice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 105    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 106    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168104/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 107    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168107/2011  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168099/2011  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168096/2011  
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(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 120    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 121    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 174530/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 122    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

46/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Novosedly 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 123    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 124    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168090/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 125    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

47/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Nový Přerov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 126    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 127    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168087/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 128    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

48/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Pavlov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 129    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 130    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168080/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 131    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

49/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Perná 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 132    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 133    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168076/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 134    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

50/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Sedlec 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 135    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 136    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 27.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 168071/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 137    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

51/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 138    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 139    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 18.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29.12.2011 č.j.: JMK 178615/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 140    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

52/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 141    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 142    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.12.2011 č.j.: JMK 176495/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 143    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

53/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 144    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 145    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 18.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29.12.2011 č.j.: JMK 179740/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 146    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

54/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 147    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 148    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 12.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.12.2011 č.j.: JMK 176497/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 149    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

55/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 150    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 151    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 12.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.12.2011 č.j.: JMK 176492/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 152    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

56/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 153    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 154    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

  
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.12.2011 č.j.: JMK 176498/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 155    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

57/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 156    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 157    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.12.2011 č.j.: JMK 176491/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 158    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

58/VS/2011 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov  

a obcí Rostěnice-Zvonovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 159    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 10.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.11.2011 č.j.: JMK 161592/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 160    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

59/VS/2011 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tasovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 161    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 162    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 163    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 06.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.12.2011 č.j.: JMK 171761/2011  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 164    Věstník právních předpisů Částka 2 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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