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60/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Černá Hora  

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

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 27.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.01.2012 č.j.: JMK 1832/2012  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 181    Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

61/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Černá Hora  

a obcí Brťov-Jeneč 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 18.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.01.2012 č.j.: JMK 9614/2012  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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62/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Černá Hora a obcí Lubě 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 
Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 27.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10.01.2012 č.j.: JMK 1677/2012  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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63/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.01.2012 č.j.: JMK 2235/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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64/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 02.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.01.2012 č.j.: JMK 2552/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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65/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Křepice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.03.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.02.2012 č.j.: JMK 16819/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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66/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Němčičky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 02.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16.01.2012 č.j.: JMK 3872/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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67/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Plenkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 02.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16.01.2012 č.j.: JMK 3573/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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68/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.01.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.01.2012 č.j.: JMK 1178/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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69/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 24.01.2012 č.j.: JMK 8088/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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70/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Kratochvilka 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 15.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.01.2012 č.j.: JMK 8651/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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71/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Troubsko 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.01.2012 č.j.: JMK 7618/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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72/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rojetín 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 01.02.2012 č.j.: JMK 12346/2012  

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

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov  

a obcí Bohdalice-Pavlovice 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 22.11.2011 č.j.: JMK 161593/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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74/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Ježkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 22.11.2011 č.j.: JMK 161595/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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75/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov  

a obcí Křižanovice u Vyškova 
(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 159533/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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76/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Kučerov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 159534/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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77/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Luleč 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 13.12.2011, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.11.2011 č.j.: JMK 161589/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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78/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Nemojany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Jihomoravského kraje 
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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 159536/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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Jihomoravského kraje 
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79/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Nové Sady 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 22.11.2011 č.j.: JMK 161587/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 223    Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

80/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Podivice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 159538/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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81/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Podomí 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Jihomoravského kraje 
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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 159539/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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82/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov  

a obcí Prusy-Boškůvky 
(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 159509/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
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83/VS/2012 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Radslavice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 22.11.2011 č.j.: JMK 161591/2011  

o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 



Strana 231    Věstník právních předpisů Částka 3 
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84/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Stošíkovice na Louce 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 232    Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 233    Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 234    Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.02.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.01.2012 č.j.: JMK 8529/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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85/VS/2012 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Strachotice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 15.03.2012, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.02.2012 č.j.: JMK 15540/2012  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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