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NAŘÍZENÍ 
Kraje Vysočina

ze dne 4. prosince 2012
č. 22/2012

o zřízení přírodní rezervace V Lisovech

Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Vymezení přírodní rezervace 

(1) Zřizuje se přírodní rezervace V Lisovech (dále jen „přírodní rezervace“).
(2) Přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Jihlávka a Horní Vilímeč. Hranice 

přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny 
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, 
jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou:
a) komplex přírodě blízkých lučních a mokřadních společenstev, především, přechodových rašelinišť, nevápnitých 

mechových slatinišť a vlhkých pcháčových luk, s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, 
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2 vyhlášena evropsky významná 

lokalita V Lisovech a které se nacházejí na území přírodní rezervace.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití3, 
b) zřizovat nová myslivecká zařízení včetně slanisek, 
c) přikrmovat nebo vnadit zvěř,
d) měnit či narušovat hydrologické poměry,
e) narušovat geologický podklad, provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty),
f) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla spojenou se zásahem do hráze, dna či břehů.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 

geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní rezervace V Lisovech.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace V Lisovech.

(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů 
Kraje Vysočina. 

 .............................................. ..............................................
 MUDr. Jiří Běhounek v.r. Ing. Vladimír Novotný v.r.
 hejtman Kraje Vysočina  náměstek hejtmana Kraje Vysočina

1 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich 
používání.

2 Příloha č. 498 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
3 Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k nařízení kraje č. 22/2012

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického 
obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní rezervace V Lisovech

číslo bodu souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m) pořadí bodu v obrazci

064002140078 693967.49 1144245.48 1

064002140079 693988.74 1144212.57 2

064002140080 693982.48 1144160.65 3

064002140081 693972.13 1144096.44 4

064002140035 693949.84 1144081.61 5

064002140034 693923.45 1144062.36 6

064002140033 693931.54 1144052.67 7

064002140032 693943.27 1144017.69 8

064002140031 693954.79 1144004.33 9

064002140030 693907.00 1143979.81 10

064002140029 693845.86 1143943.03 11

064002140028 693804.81 1143948.96 12

064002140027 693770.10 1143940.51 13

064002140026 693742.23 1143911.49 14

064002140025 693747.75 1143884.07 15

064002140024 693806.47 1143842.00 16

064002140023 693826.57 1143829.80 17

064002140022 693806.40 1143800.39 18

064002140021 693808.05 1143785.00 19

064002140018 693829.28 1143767.55 20

064002140017 693849.37 1143752.20 21

064002140016 693870.61 1143738.60 22

064002140015 693858.61 1143702.40 23

064002140077 693760.16 1143570.86 24

064002140014 693763.46 1143569.55 25

064002140013 693689.84 1143445.87 26

064002140012 693788.16 1143372.26 27

064002140011 693791.16 1143370.88 28

064002140086 693821.99 1143353.38 29

064002140085 693785.16 1143273.94 30

064002140084 693831.17 1143240.94 31

064002140083 693794.84 1143205.39 32

064002140082 693788.91 1143170.78 33

064002140004 693771.20 1143122.76 34

064002140003 693644.65 1143212.36 35

064002140002 693642.65 1143233.42 36

064002140001 693374.35 1143370.51 37

064002140075 693357.47 1143379.08 38

064002140074 693354.46 1143401.32 39
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číslo bodu souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m) pořadí bodu v obrazci

064002140073 693354.08 1143428.07 40

064002140072 693356.49 1143455.92 41

064002140071 693387.83 1143511.08 42

064002140070 693413.25 1143552.02 43

064002140069 693422.98 1143574.33 44

064002140068 693431.15 1143598.82 45

064002140067 693472.04 1143657.65 46

064002140066 693496.49 1143719.09 47

064002140065 693507.62 1143725.98 48

064002140064 693511.15 1143724.15 49

064002140063 693524.01 1143739.77 50

064002140062 693554.87 1143804.67 51

064002140061 693559.49 1143820.61 52

064002140060 693561.42 1143840.03 53

064002140059 693558.16 1143873.54 54

064002140058 693562.14 1143889.95 55

064002140057 693564.73 1143889.42 56

064002140056 693569.06 1143907.73 57

064002140055 693572.50 1143955.09 58

064002140054 693618.98 1143954.84 59

064002140053 693626.74 1143967.79 60

064002140052 693682.92 1144029.57 61

064002140051 693690.31 1144053.85 62

064002140050 693718.37 1144092.57 63

064002140049 693727.38 1144123.14 64

064002140048 693742.79 1144132.81 65

064002140047 693759.12 1144153.06 66

064002140046 693820.06 1144204.19 67

064002140045 693811.45 1144217.77 68

064002140044 693820.61 1144224.74 69

064002140043 693836.22 1144237.79 70

064002140042 693840.16 1144242.32 71

064002140041 693850.03 1144256.95 72

064002140040 693858.28 1144251.69 73

064002140039 693880.86 1144303.18 74

064002140038 693916.92 1144290.21 75

064002140037 693917.93 1144291.45 76

064002140036 693947.12 1144295.35 77

064002140078 693967.49 1144245.48 1
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Příloha č. 2 k nařízení kraje č. 22/2012

Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace V Lisovech
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NAŘÍZENÍ
Kraje Vysočina

ze dne 4. prosince 2012
č. 23/2012

o zřízení přírodní památky Šafranice

Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní památka Šafranice (dále také „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany přírodní památky jsou přírodní biotopy mokřadů a lučních rašelinišť s populacemi zvláště 
chráněných druhů, zejména rostlin, mechů, obojživelníků a hmyzu.

Čl. 2
Vymezení přírodní památky

Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Slavkovice a Veselíčko u Žďáru nad 
Sázavou. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy 
jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického 
obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Čl. 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
•	 měnit vodní režim pozemků,
•	 měnit druhy pozemků nebo způsoby jejich využití1),
•	 hnojit pozemky, používat biocidy a jiné chemické prostředky,
•	 zřizovat nová myslivecká zařízení,
•	 provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla spojenou se zásahem do hráze, dna či břehů, 
•	 manipulovat s vodní hladinou na rybníce,
•	 používat závadné látky2),
•	 provozovat rybníkářství3).

1 § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

2 ve smyslu zák. 254/2001, vodní zákon
3 ve smyslu zák. 99/2004, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých záko-

nů
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice 

přírodní památky Šafranice.
b) Příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Šafranice a jejího ochranného pásma.

(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem 
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Jihlavě dne 4. prosince 2012

 .............................................. ..............................................
 MUDr. Jiří Běhounek v.r. Ing. Vladimír Novotný v.r.
 hejtman Kraje Vysočina  náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Příloha č. 1 k Nařízení Kraje Vysočina č. 23/2012
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky 
Šafranice

číslo bodu souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m) pořadí bodu v obrazci
262002472687 636982.90 1116700.52 1
305001350985 636976.59 1116696.95 2
305001350972 636971.37 1116685.06 3
305001350975 636973.26 1116680.63 4
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číslo bodu souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m) pořadí bodu v obrazci
305001350883 636934.66 1116656.22 5
305001350865 636924.02 1116648.39 6
305001350807 636888.13 1116669.98 7
305001350781 636868.98 1116685.57 8
305001350791 636874.73 1116700.52 9
305001350783 636869.51 1116704.60 10
305001350786 636872.01 1116707.25 11
305001350734 636840.31 1116741.54 12
305001350712 636830.84 1116729.38 13
305001350691 636817.32 1116738.18 14
305001350688 636813.56 1116705.42 15
305001350694 636820.90 1116702.73 16
305001350699 636823.82 1116687.51 17
305001350697 636823.11 1116680.90 18
305001350704 636825.86 1116669.75 19
305001350701 636824.29 1116654.33 20
305001350677 636806.05 1116660.27 21
305001350681 636810.02 1116625.84 22
305001350639 636784.67 1116632.13 23
305001350627 636778.58 1116668.91 24
262001130225 636770.26 1116670.72 25
262001130226 636757.77 1116670.14 26
262001130227 636769.71 1116714.21 27
305001350619 636771.34 1116718.75 28
305001350636 636783.81 1116715.04 29
305001350621 636772.19 1116767.72 30
262001130229 636765.61 1116775.03 31
262001130222 636732.55 1116804.05 32
262002472679 636731.19 1116805.79 33
262002472676 636707.53 1116836.02 34
262001130221 636706.04 1116837.92 35
262001130220 636714.25 1116843.67 36
262001130219 636675.55 1116874.15 37
262001130218 636684.00 1116886.40 38
262002472672 636679.86 1116890.45 39
262001130217 636630.25 1116939.03 40
262001130216 636598.29 1116948.24 41
262002472660 636582.02 1116962.18 42
262001130214 636562.71 1116978.73 43
262002472638 636549.80 1116975.86 44
262001130213 636520.96 1116969.46 45
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číslo bodu souřadnice – Y (m) souřadnice – X (m) pořadí bodu v obrazci
262002472597 636506.36 1116979.91 46
262001130212 636487.40 1116993.50 47
262001130211 636439.26 1116998.07 48
262002472534 636438.69 1116994.52 49
262001130207 636437.23 1116985.42 50
262001130208 636424.44 1116988.14 51
262001160002 636428.99 1117008.56 52
262001160071 636420.89 1117005.93 53
262002472501 636413.80 1117001.38 54
262002472502 636413.83 1117013.99 55
262002472503 636413.83 1117016.20 56
262001160004 636423.81 1117023.98 57
262002472523 636430.28 1117033.09 58
262002472557 636463.44 1117055.50 59
262002472613 636522.61 1117099.23 60
262002472625 636534.18 1117105.51 61
262001160085 636535.47 1117103.29 62
262002472626 636536.38 1117101.05 63
262001160017 636538.21 1117096.58 64
262002472668 636614.94 1117037.05 65
262001160001 636626.79 1117027.86 66
262001130234 636654.58 1117006.23 67
262001130233 636723.11 1116961.86 68
262001130232 636758.40 1116948.70 69
262001130033 636811.69 1116912.02 70
262001130029 636883.23 1116936.22 71
262001130028 636894.69 1116911.61 72
262001130034 636885.38 1116905.74 73
262001130035 636873.51 1116892.50 74
262001130036 636853.49 1116883.96 75
262001130037 636825.81 1116871.52 76
262001130002 636840.16 1116857.82 77
262002472686 636910.40 1116783.65 78
262001130003 636928.79 1116764.23 79
305003040003 636931.10 1116761.51 80
305003040002 636933.65 1116758.51 81
305003040004 636953.00 1116735.73 82
305003040001 636967.69 1116718.42 83
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Příloha č. 2 k Nařízení Kraje Vysočina č. 23/2012
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Šafranice a jejího ochranného pásma
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Bezděkov, zastoupená starostou obce Ing. Stehno Jaroslav, adresa obecního úřadu Bezděkov 22, kraj Vysočina, pří-
slušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00579793, č.účtu: 31123-521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení sta-
vebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje 
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o 
definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomic-
kých atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).

Věstník právních předpisů Kraje VysočinaČástka 1/2013 Strana 49



Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 22.12.2011    V Bezděkově dne 14.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Ing. Stehno Jaroslav v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Čečkovice, zastoupená starostou obce Petrem Hejdukem, adresa obecního úřadu Čečkovice 40, kraj Vysočina, příslušná 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00579815, č.účtu: 1471470329/0800 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
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Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Čečkovicích dne 19.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Petr Hejduk v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
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a
Obec Heřmanice, zastoupená starostou obce Antonínem Dvořákem, adresa obecního úřadu Heřmanice 2, 582 82 Gol-
čův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00579831, 
č.účtu: 182335468/0300 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 22.12.2011    V Heřmanicích dne 6.1.2012
Eliška Pavlíková v.r.     Antonín Dvořák v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Jeřišno, zastoupená starostkou obce Dagmar Vaňkovou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s roz-
šířenou působností Chotěboř, IČ: 00267571, č.účtu: 186614472/0300 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 
podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení sta-
vebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje 
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o 
definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomic-
kých atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
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Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne     V Jeřišně dne 19.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Dagmar Vaňková v.r.
starostka města       starostka obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Jilem, zastoupená starostou obce Jaromírem Rasochou, adresa obecního úřadu Jilem 55, 583 01 Chotěboř, kraj Vy-
sočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00579858, č.účtu: 1122792389/0800 
(dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Jilmu dne 2.1.2012
Eliška Pavlíková v.r.     Jaromír Rasocha v.r.
starostka města       starosta obce 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Klokočov, zastoupená starostkou obce Hankou Zárubovou, adresa obecního úřadu Klokočov 105, 583 01 Cho-
těboř, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00267627, č.účtu: 
11528-521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.
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Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne      V Klokočově dne 19.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Hanka Zárubová v.r.
starostka města       starostka obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Kraborovice, zastoupená starostou obce Františkem Sojkou, adresa obecního úřadu Kraborovice 21, 582 82 
Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00579904, 
č.účtu: 311263-521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení sta-
vebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje 
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o 
definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomic-
kých atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),
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b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Kraborovicích dne 28.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     František Sojka v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany
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Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Nejepín, zastoupená starostkou obce Mgr. Lenkou Svobodovou, adresa obecního úřadu Nejepín 21, 583 01, 
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00579971, č.účtu: 30526-
521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Nejepíně dne 21.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Mgr. Lenka Svobodová v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Oudoleň, zastoupená starostou obce Ivo Bénou, adresa obecního úřadu Oudoléň 131, 582 24 Oudoleň, kraj Vy-
sočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00579815, č.účtu: 1471470329/0800 
(dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 
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Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, 
jeden stejnopis obdrží město a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu. Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí 
bez uvedení důvodu kterékoliv smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Oudoleni dne 21.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Ivo Béna v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Podmoklany, zastoupená starostou obce Jiřím Zatřepálkem, adresa obecního úřadu Podmoklany 30, kraj Vysočina, pří-
slušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00580023, č.účtu: 32329-521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 22.12.2011    V Podmoklanech dne 16.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Jiří Zatřepálek v.r.
starostka města       starosta obce 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Rozsochatec, zastoupená starostou obce Václavem Havelkou, adresa obecního úřadu Rozsochatec 97, 582 72 
Rozsochatec, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00268151, 
č.účtu: 209469707/0300 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 
podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení sta-
vebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje 
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o 
definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomic-
kých atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Rozsochatci dne 28.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Václav Havelka v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Rušinov, zastoupená starostou obce Vlastimilem Peškem, adresa obecního úřadu Rušinov 47, 583 01 Cho-
těboř, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00268160, č.účtu: 
1124030329/0800 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
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Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Rušinově dne 16.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Vlastimil Pešek  v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
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a
Obec Sedletín, zastoupená starostou obce Ing. Václav Ledvinka, adresa obecního úřadu Sedletín 10, 583 01 Cho-
těboř, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00580058, č.účtu: 
1122962309/0800 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne      V Sedletíně dne 14.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.      Ing. Václav Ledvinka v.r.
starostka města        starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Slavětín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Bílkem, adresa obecního úřadu Slavětín 7, 582 63 Ždírec n/D, 
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00580082, č.účtu: 33428-
521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 
podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje 
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje 
o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoeko-
nomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
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Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Slavětíně dne 27.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Jaroslav Bílek v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 118 přijatého na svém zasedání dne 7.3.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Slavíkov, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Čápem, adresa obecního úřadu Slavíkov 2, 582 65 Slavíkov, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00268241, č.účtu: 10525521/0100 
(dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne       V Slavíkově dne 7.3.2012
Eliška Pavlíková v.r.      Ing. Pavel Čáp v.r.
starostka města        starosta obce 

Věstník právních předpisů Kraje VysočinaČástka 1/2013 Strana 69



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 2 přijatého na svém zasedání dne 11.1.2012, uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Sloupno, zastoupená starostou obce Jaroslavem Slanařem, adresa obecního úřadu Sloupno 12, 583 01 Chotěboř, 
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00580104, č.účtu: 30825-
521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 
podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje 
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje 
o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoeko-
nomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 16.1.2012    V Sloupně dne 27.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Jaroslav Slanař v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Sobíňov, zastoupená starostou obce Jaromírem Moravcem, adresa obecního úřadu Obecní úřad Sobíňov, 582 
62 Sobíňov 200, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00268275, 
č.účtu: 1122790359/0800 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
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Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne     V Sobíňově dne 8.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Jaromír Moravec v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
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a
Městys Uhelná Příbram, zastoupená starostou městyse Václavem Jarolímem, adresa obecního úřadu Uhelná Příbram 
15, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00268402, č.účtu: 6323-
521/0100 (dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 
podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje 
stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje 
o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoeko-
nomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
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Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne 22.12.2011    V Uhelné Příbrami dne 15.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Václav Jarolím v.r.
starostka města       starosta obce 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Chotěboř č. 846 přijatého na svém zasedání dne 21.12.2011, uzavírají podle § 63 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o prove-
dení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen smlouva)

Čl. I
Smluvní strany

Město Chotěboř, zastoupené starostkou města Eliškou Pavlíkovou, adresa městského úřadu: Městský úřad Chotěboř, 
Trčků z Lípy 69, 583 01, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 
00267538, č.účtu: 19-570128524/0600 (dále jen „město“)
a
Obec Vepříkov, zastoupená starostou obce Petrem Bártou, adresa obecního úřadu Vepříkov 53, 583 01 Chotěboř, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, IČ: 00268437, č.účtu: 9321521/0100 
(dále jen „obec“)

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a ne-
movitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto 
orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány 
města místo orgánů obce podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, zapisovat 
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu a obec je proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační 
údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část 
obce, údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 
technickoekonomických atributech, technickoekonomických atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění),

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních ob-

jektů do části obce).
Orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města bezodkladně, a to buď formou zaslání do datové 
schránky, v písemné podobě nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu města 
podatelna@chotebor.cz. 
Orgány města jsou povinny získané údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
nejpozději do 3 třech pracovních dnů ode dne jejich obdržení. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Obec poskytne městu na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy příspěvek (odměnu) ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy.
Odměna bude stanovena za příslušné pololetí podle počtu provedených zápisů a obec ji bude platit na základě městem 
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vystavené faktury jedenkrát za půl roku s termínem splatnosti vždy do 15.8. příslušného roku a 15.2. následujícího roku. 
Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 30.7.příslušného roku a nejpozději do 31.1. následujícího roku. Faktura 
bude mj. obsahovat i počet provedených zápisů za příslušné kalendářní pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní. (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis obdrží město a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a usnesení rady/zastupitelstva/rozhodnutí starosty obce o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu pří-
slušného krajského úřadu.
Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení důvodu kterékoliv 
smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec předá do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy městu veškeré nezbytné podklady související s výkonem činnosti 
podle čl. II. a III. této smlouvy.

V Chotěboři dne     Ve Vepříkově dne 15.12.2011
Eliška Pavlíková v.r.     Petr Bárta v.r.
starostka města       starosta obce 
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