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VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  S t ř e d o č e s k é h o  k r a j e

Částka 10 Rozesláno dne 22. října 2012

O B S A H

16. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Suchdolský rybník
17. Nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Hadce u Hrnčíř
18. Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje

sjízdnost a schůdnost v zimním období

Veřejnoprávní smlouvy

123/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Český Brod a obcí Chrášťany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

124/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Český Brod a obcí Kšely
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

125/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hořovice a obcí Lhotka
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

126/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hořovice a obcí Praskolesy
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

127/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nymburk a obcí Dvory
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

128/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nymburk a obcí Jizbice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

129/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nymburk a obcí Všechlapy
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

130/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Příbram a obcí Bukovany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

131/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Příbram a obcí Lazsko
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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132/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a obcí Sedlice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

133/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Říčany a obcí Křenice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

134/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Unhošť a obcí Kyšice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

135/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Číčovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

136/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Lichoceves
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

137/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Statenice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

138/VS/2012 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Unhošť a obcí Braškov
(uveřejněné v částce 11/2003 Věstníku Středočeského kraje pod č. 387/VS/2003)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

139/VS/2012 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Unhošť a obcí Horní Bezděkov
(uveřejněné v částce 11/2003 Věstníku Středočeského kraje pod č. 388/VS/2003)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

140/VS/2012 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Unhošť a obcí Pletený Újezd
(uveřejněné v částce 11/2003 Věstníku Středočeského kraje pod č. 390/VS/2003)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

141/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Městečko
(uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 15/VS/2008)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

142/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Nezabudice
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 44/VS/2008)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

143/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Račice
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 45/VS/2008)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

144/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Roztoky
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 46/VS/2008)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

145/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Sýkořice
(uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 17/VS/2008)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

146/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Velká Buková
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 47/VS/2008)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

147/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Zbečno
(uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 18/VS/2008)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
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16
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 16/2012
ze dne 24. 9. 2012,

o zřízení přírodní památky Suchdolský rybník

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36,
§ 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení přízni-
vého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality
Suchdolský rybník (kód lokality CZ0213077), vydává toto
nařízení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Suchdolský rybník (dále
jen „přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Benešov, v ka-
tastrálním území Mezno. 

(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systé-
mu Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1). Se-
znam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavřeného geometric-
kého obrazce je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
Orientační grafické znázornění hranic přírodní památky je
obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 10,52 ha.

(5) Předmětem ochrany je čolek velký (Triturus crista-
tus), který je silně ohroženým zvláště chráněným druhem.

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádění změn druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů2), 

b) manipulace s výškou vodní hladiny v nádržích; sou-
hlas není třeba v případech, kdy je manipulací v ne-
zbytně nutném rozsahu nutno předejít nebezpečí při
havarijních a povodňových stavech a při bezpro-
středním ohrožení zdraví a života, nebo při bezpro-
střední hrozbě vzniku značné škody na majetku; ten,
kdo takovou manipulaci provádí, vyrozumí dodateč-
ně, nejpozději však do 15 dnů, písemně příslušný or-
gán ochrany přírody,

c) hnojení, popř. vápnění či aplikace chemických látek
(např. biocidů) a krmiv,

d) změna složení a početnosti rybích obsádek v nádrži,
e) vypouštění a chov kachny divoké a jiné vodní drůbeže,
f) odbahňování nádrže,
g) provádění zásahů do litorálních partií vodní nádrže,
h) letnění či zimování nádrže,
i) zalesňování bezlesí.

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při provádění činností a prací prováděných
v souladu se schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středo-
českého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství,
u Obecního úřadu obce Mezno a u Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky, pověřené vedením ústředního sezna-
mu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb.,
o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a ozna-
čování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů3).

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používá-
ní, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů.

3) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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4) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce, uvedených v čl. 2 tohoto nařízení, vydávaný jako pod-
klad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, je
závazným stanoviskem podle správního řádu4).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 006-35/2012/RK ze dne 24. 9. 2012 a nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.
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Příloha č. 1
k nařízení Středočeského kraje č. 16/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní
památky Suchdolský rybník

Číslo bodu
v mapě Y X

1 735906.03 1109498.12

2 735907.56 1109491.65

3 735894.43 1109469.81

4 735871.49 1109445.51

5 735968.31 1109391.11

6 735955.05 1109417.44

7 735947.42 1109436.20

8 735940.16 1109456.62

9 735934.21 1109472.17

10 735848.66 1109423.80

11 735814.67 1109404.84

12 735788.03 1109395.70

13 735771.32 1109384.27

14 735756.88 1109380.26

15 735917.01 1109500.50

16 735891.39 1108908.10

17 735965.18 1108928.52

18 735751.17 1109388.53

19 735671.92 1109294.95

20 735648.45 1109269.33

21 735514.36 1109109.63

22 735963.57 1109221.63

23 735929.00 1109000.05

24 735770.85 1109213.90

25 735961.85 1109143.64

26 735929.27 1109001.43

27 735822.71 1109094.96

28 735680.41 1109176.00
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 16/2012

Orientační znázornění hranic přírodní památky Suchdolský rybník na podkladu katastrální mapy
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17
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 17/2012
ze dne 24. 9. 2012,

o zřízení přírodní památky Hadce u Hrnčíř

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36,
§ 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení přízni-
vého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality
Hadce u Hrnčíř (kód lokality CZ0212008), vydává toto naří-
zení:

Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání

(1) Zřizuje se přírodní památka Hadce u Hrnčíř (dále jen
„přírodní památka“).

(2) Přírodní památka se nalézá na hranici mezi okresy
Benešov a Tábor, v katastrálním území Kamberk.

(3) Hranice přírodní památky se stanovuje polygonem,
jehož vrcholové body jsou určeny souřadnicemi udanými
v Jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznam souřad-
nic jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce
je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného
pásma činí 3,18 ha. Orientační grafické znázornění hranic pří-
rodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Předmětem ochrany je kuřička hadcová (Minuartia
smejkalii) a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium).

Čl. 2
Bližší ochranné podmínky

(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vyme-
zují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na před-
chozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:

a) provádění změn druhu pozemků a způsobu jejich vy-
užití podle zvláštních právních předpisů, 

b) umisťování a povolování staveb a zařízení a prová-
dění terénních úprav,

c) používání hnojiv, chemických látek a jakýchkoli bio-
cidních přípravků s výjimkou atraktantů a repelentů
používaných pro ochranu lesa,

d) zakládání skládek a deponování jakéhokoli materiálu,
e) krmení a přikrmování zvěře, umisťování myslivec-

kých zařízení, která způsobují kumulaci zvěře (kr-
melce, lizy apod.),

f) zřizování a vyznačování nových veřejně přístupných
účelových komunikací, stezek, pěšin a turistických tras,

g) provádění oprav pozemních komunikací či jiných cest
a upravování vodního režimu území,

h) záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů
živočichů a rostlin, včetně vysazování geograficky
nepůvodních druhů dřevin.

(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
není vyžadován při provádění činností a prací v souladu se
schváleným plánem péče.

(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto naří-
zení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení včetně mapové přílohy je uloženo
u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního pro-
středí a zemědělství, u Obecního úřadu obce Kamberk
a u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pově-
řené vedením ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5
odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle
zvláštních právních předpisů2).

(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní pa-
mátce, uvedených v čl. 2 tohoto nařízení, vydávaný jako pod-

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používá-
ní, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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klad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, je
závazným stanoviskem podle správního řádu3).

(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středo-
českého kraje č. 007-35/2012/RK ze dne 24. 9. 2012 a na-

bývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského
kraje.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky

3) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 
k nařízení Středočeského kraje č. 17/2012

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholových bodů geometrického obrazce, kterými jsou stanove-
ny hranice přírodní památky Hadce u Hrnčíř.

Číslo bodu
v mapě Y X

1 719540.76 1102433.56

2 719540.45 1102418.29

3 719544.00 1102406.23

4 719557.07 1102386.13

5 719565.28 1102377.10

6 719578.90 1102366.02

7 719602.65 1102349.09

8 719676.73 1102416.72

9 719677.36 1102421.25

10 719647.77 1102427.16

11 719638.61 1102432.90

12 719662.56 1102454.59

13 719683.84 1102482.59

14 719701.40 1102499.77

15 719723.22 1102528.21

16 719749.20 1102567.49

17 719714.70 1102588.74

18 719678.63 1102595.01

19 719663.39 1102607.07

20 719651.89 1102614.77

21 719635.22 1102623.31

22 719597.50 1102586.13

23 719567.52 1102562.29

24 719530.40 1102533.88

25 719526.13 1102528.88

26 719564.27 1102483.76

27 719551.60 1102469.97

28 719544.93 1102453.63

30 719640.76 1102381.40

31 719611.33 1102351.90
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Příloha č. 2
k nařízení Středočeského kraje č. 17/2012

Přírodní památka Hadce u Hrnčíř – orientační znázornění hranice území a jeho ochranného pásma

© Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Podklad: © Český úřad zeměměřický a katastrální
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18
NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 18/2012
ze dne 24. 9. 2012,

kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období

Rada Středočeského kraje vydává podle § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 5 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

Úseky silnic ve Středočeském kraji, na kterých se neza-
jišťuje pro jejich malý dopravní význam sjízdnost a schůd-

nost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období, tj. v do-
bě od 1. listopadu 2012 do 31. března 2013, jsou uvedeny
v příloze k tomuto nařízení.

Čl. 2
Účinnost

Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeské-
ho kraje č. 042-35/2012/RK ze dne 24. 9. 2012, nabývá účin-
nosti dnem 1. 11. 2012 a jeho účinnost končí dnem 31. 3.
2013.

Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka

Robin Povšík v. r.
náměstek hejtmanky
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Příloha
k nařízení Středočeského kraje č. 18/2012

Seznam neudržovaných úseků silnic ve Středočeském kraji

Součet neudržovaných úseků

Seznam neudržovaných silnic ZÚ 2012 – 2013
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Oblast Benešov

Oblast Kladno
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Oblast Kutná Hora
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Oblast Mnichovo Hradiště
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123/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Český Brod a obcí Chrášťany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 24. srpna 2012.
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124/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Český Brod a obcí Kšely
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 24. srpna 2012.
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125/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hořovice a obcí Lhotka
– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 1. září 2012.
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126/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hořovice a obcí Praskolesy
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 11. srpna 2012.
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127/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nymburk a obcí Dvory
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 11. srpna 2012.
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128/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nymburk a obcí Jizbice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 2. října 2012.
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129/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nymburk a obcí Všechlapy
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 11. srpna 2012.
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130/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Příbram a obcí Bukovany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Strana 501 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. června 2012.
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131/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Příbram a obcí Lazsko
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Zlom461_540_Zlom21-56_preul  22.10.12  10:37  Stránka 502



Strana 503 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. června 2012.
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132/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a obcí Sedlice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Strana 505 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 24. srpna 2012.

Zlom461_540_Zlom21-56_preul  22.10.12  10:38  Stránka 506



Strana 507 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

133/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Říčany a obcí Křenice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Strana 509 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 2. října 2012.
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134/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Unhošť a obcí Kyšice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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Strana 511 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 5. září 2012.
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Strana 513 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

135/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Číčovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Strana 515 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 31. července 2012.
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136/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Lichoceves
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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Strana 517 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. července 2012.
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137/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Velké Přílepy a obcí Statenice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Strana 519 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 24. srpna 2012.
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Strana 521 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

138/VS/2012 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Unhošť a obcí Braškov
(uveřejněné v částce 11/2003 Věstníku Středočeského kraje pod č. 387/VS/2003)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
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Strana 523 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 5. září 2012.
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139/VS/2012 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Unhošť a obcí Horní Bezděkov
(uveřejněné v částce 11/2003 Věstníku Středočeského kraje pod č. 388/VS/2003)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Zlom461_540_Zlom21-56_preul  22.10.12  10:38  Stránka 524



Strana 525 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 5. října 2012.
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Strana 527 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

140/VS/2012 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Unhošť a obcí Pletený Újezd
(uveřejněné v částce 11/2003 Věstníku Středočeského kraje pod č. 390/VS/2003)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Zlom461_540_Zlom21-56_preul  22.10.12  10:38  Stránka 527



Částka 10/2012 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Strana 528

Zlom461_540_Zlom21-56_preul  22.10.12  10:38  Stránka 528



Strana 529 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 5. září 2012.
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 28. září 2012.
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141/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Městečko
(uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 15/VS/2008)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
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142/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Nezabudice
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 44/VS/2008)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 5. října 2012.
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143/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Račice
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 45/VS/2008)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 16. srpna 2012.
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Strana 533 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Částka 10/2012

144/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Roztoky
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 46/VS/2008)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 16. srpna 2012.
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Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 17. srpna 2012.
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145/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Sýkořice
(uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 17/VS/2008)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
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146/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Velká Buková
(uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 47/VS/2008)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 4. října 2012.
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147/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Křivoklát a obcí Zbečno
(uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 18/VS/2008)

– zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne 17. srpna 2012.
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vydává Středočeský kraj
Redakce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
tel.: 257 280 100, fax: 257 280 203
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. Výše záloh bude vždy 
písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2012 činí 950 Kč bez DPH; 1 083 Kč včetně 14% DPH.
Vychází dle potřeb Středočeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech:
246 040 441, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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