
Ročník 2014

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  M o r a v s k o s l e z s k é h o  k r a j e

Částka 1                                                                                                                                      Rozesláno dne 12. prosince 2014

O B S A H

1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského
kraje jednotkami požární ochrany

2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární
poplachový plán Moravskoslezského kraje

Veřejnoprávní smlouvy

1/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bruntál a obcí Dětřichov nad Bystřicí
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

2/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Bělá
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

3/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Bohuslavice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

4/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Darkovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

5/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Děhylov
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

6/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Dobroslavice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

7/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Hať
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

8/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Kozmice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
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9/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Markvartovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

10/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Píšť
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

11/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Šilheřovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

12/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Jeseník nad Odrou
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

13/VS/2014 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Orlová a obcí Doubrava
– výkon přenesené působnosti ve věcech sociálně-právní ochrany dětí

14/VS/2014 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

15/VS/2014 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie
Informace o veřejnoprávních smlouvách, jejichž platnost byla ukončena výpovědí
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Rada kraje se dne 25. 11. 2014 usnesla vydat v souladu
s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů, a ve smyslu § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k prove-
dení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení:

Čl. 1
Základní pojmy

(1) Plošným pokrytím území Moravskoslezského kraje
jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí“) se ro-
zumí rozmístění jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky
PO“) na území kraje pro zajištění garantované pomoci obča-
nům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných
událostí jednotkami PO v souladu se zvláštními právními
předpisy1).

(2) Stupeň nebezpečí území obce2) stanoví počet jednotek
PO pro poskytnutí základní úrovně pomoci, dobu dojezdu sta-
novených jednotek PO a posloupnost jejich příjezdu.

(3) Kategorie jednotky PO vyjadřuje její předurčenost
a podmínky v systému plošného pokrytí pro požární zásah
nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu zvlášt -
ního právního předpisu2).

(4) Výjezdem se rozumí síly a prostředky, které jednotka
PO organizuje a plánuje pro zabezpečení účinného zásahu
v určeném katastrálním území v souladu s plošným pokrytím. 

Čl. 2
Dokumentace kraje k zabezpečení plošného pokrytí 

(1) K zabezpečení plošného pokrytí vede krajský úřad do-
kumentaci3) uvedenou v tomto nařízení, která obsahuje: 

a) stanovení stupňů nebezpečí katastrálních území obcí
Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) v souladu
s právním předpisem4), uvedené v příloze č. 1, 

b) kategorizaci jednotek PO, uvedenou v přílohách č. 2a
a č. 2b – seznam jednotek PO s územní působností a pří-
loze č. 3 – seznam jednotek PO s místní působností,

c) seznam jednotek PO předurčených pro záchranné
práce při dopravních nehodách s vyproštěním osob
a při haváriích s výskytem nebezpečných látek, uve-
dený v příloze č. 4,

d) předurčení jednotek PO, zabezpečujících plošné po-
krytí jednotlivých katastrálních území obcí MSK,
které stanovuje ředitel Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS
MSK“), 

e) přehled cílových a aktuálních početních stavů jedno-
tek PO s územní působností a jejich vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany
podle právního předpisu5), který zpracovává ředitel
HZS MSK, 

f) způsob, kterým kraj finančně zabezpečuje plošné
pokrytí. 

(2) Dokumentace včetně mapy plošného pokrytí je tr-
vale uložena v sídle MSK a také v sídle HZS MSK tak, aby
byla k dispozici zejména orgánům kraje, obcí a kontrolním
orgánům6).

(3) Ředitel HZS MSK odpovídá za řádné vedení doku-
mentace o plošném pokrytí a za její průběžnou aktualizaci.

(4) Souhrnnou aktualizaci příloh nařízení kraje provádí
ředitel HZS MSK v případě potřeby vždy k 1. červenci běž-
ného roku a tuto předkládá následně radě kraje k projednání.

(5) Zřizovatel jednotky PO je povinen7) bez zbytečného
odkladu oznámit HZS MSK všechny změny související se za-
bezpečením akceschopnosti jednotky8), jejímž je zřizovatelem,
a to při každé změně, a minimálně jednou ročně vždy k 1. čer-
venci běžného roku potvrdit aktuální stav.

1
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 1/2014
ze dne 25. 11. 2014,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 
Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

1) § 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2) Příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
4) Příloha č. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
5) Příloha č. 4 a č. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
7) § 1 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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(6) Ředitel HZS MSK předloží radě kraje návrh9) změny
nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí v případě, že
se změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí
území obce, příp. dojde ke změně údajů a podmínek nad
rámec obsahu jednotlivých příloh. 

Čl. 3
Kategorie jednotek požární ochrany 

a jejich předurčenost pro speciální činnosti 

(1) Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky PO v sou-
ladu s právními předpisy10) zařazeny do kategorií takto: 

a) JPO I – jednotka HZS MSK s územní působností, za-
bezpečující výjezd sil a prostředků do 2 minut od vy-
hlášení poplachu, 

b) JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále
jen „SDH“) obce s územní působností, zabezpečující
pohotovost členů k výjezdu družstva v počtu 1 + 3,
nebo se členy, kteří mají činnost v jednotce jako své
hlavní zaměstnání, s výjezdem do 5 minut od vyhlá-
šení poplachu, 

c) JPO III – jednotka SDH obce s územní působností,
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu, 

d) JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru
podniku se zaměstnanci, s místní působností pro areál
svého zřizovatele, s výjezdem do 2 minut od vyhlá-
šení poplachu, 

e) JPO V – jednotka SDH obce s místní působností,
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu, 

f) JPO VI – jednotka SDH podniku s místní působností
pro areál svého zřizovatele, s výjezdem do 10 minut
od vyhlášení poplachu, 

g) JPO N (nezařazená) – jednotka SDH obce s místní
působností s výjezdem do 10 minut od vyhlášení po-
plachu, nezařazená do systému plošného pokrytí.

(2) Pro účely předurčenosti jednotek PO pro záchranné
práce při dopravních nehodách s vyproštěním osob11) jsou sta-
noveny následující typy: 

A – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce
na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy, rychlost-
ních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro
dálkovou a mezistátní dopravu určená Ministerstvem
vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh
HZS kraje,
– je vybavena rychlým zásahovým automobilem (dále
jen „RZA“) nebo technickým automobilem (dále je
„TA“) minimálně hmotnostní třídy L nebo cisternovou
automobilovou stříkačkou (dále jen „CAS“) ve spe-
ciálním technickém provedení minimálně hmotnostní
třídy M,

– základní početní stav směny stanovený zvláštním
právním předpisem12) je zvýšen o dva příslušníky,

B – jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané
obce kategorie JPO II předurčená pro záchranné
práce na všech komunikacích určená Ministerstvem
vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh
HZS kraje,
– je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní
třídy L,

C – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce
na všech komunikacích nebo jednotka SDH vybrané
obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III)
předurčená pro záchranné práce zpravidla na vybra-
ných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rych-
lostních místních komunikací a silnic I. třídy pro
dálkovou a mezistátní dopravu určená územně pří-
slušným HZS kraje,
– je vybavena CAS ve speciálním technickém prove-
dení minimálně hmotnostní třídy M,

D – jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo
JPO III předurčená pro záchranné práce na silnicích
II. a III. třídy a místních komunikacích,
– je vybavena vozidly CAS nebo dopravním automo-
bilem, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních vy-
prošťovacích nástrojů,

E – jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřá-
bem s nosností výložníku do 20 tun a lanovým navi-
jákem do 40 tun,

F – jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vy-
prošťování těžkých vozidel, 
– je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo auto-
mobilovým jeřábem s nosností výložníku nad 20 tun.

(3) Pro účely předurčenosti jednotek PO pro záchranné
práce při haváriích s výskytem nebezpečných látek11) jsou sta-
noveny následující typy: 

O – jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro lik -
vidaci havárií nebezpečných látek, 
– zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebez-
pečné látky k výjezdu nad rámec základního početního
stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené
zvláštním právním předpisem12),
– maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa
dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdále-
nější místo zásahu je 120 minut,

S – jednotka HZS kraje určená Ministerstvem vnitra –
generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje
dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních
tras nebezpečných látek tak, aby maximální doba do-
jezdu jednotky PO s typem předurčenosti „S“ z místa
dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdále-
nější místo zásahu byla 40 minut,

9) § 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 65 a příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
11) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 16/2013 ze dne 5. 3. 2013.
12) Příloha č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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Z – každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu před-
určenosti „S“ nebo „O“ nebo jednotka SDH vybrané
obce kategorie JPO II určená územně příslušným
HZS kraje.

(4) Pro provádění záchranných prací při dopravních ne-
hodách s vyproštěním osob a při haváriích s výskytem nebez-
pečných látek jsou z jednotek PO s územní působností
předurčeny jednotky uvedené v příloze č. 4. Tyto jednotky
jsou vybavovány a připravovány s ohledem na své předurčení. 

Čl. 4
Kompenzace nákladů

(1) Zřizovatel jednotky PO může požádat MSK prostřed-
nictvím HZS MSK o příspěvek na výdaje na: 

a) odbornou přípravu velitelů jednotek PO, strojníků
a obsluh požární techniky a věcných prostředků po-
žární ochrany, 

b) zásahy mimo územní obvod obce, 
c) věcné neinvestiční a investiční výdaje na pořízení

a obnovu požární techniky, 
d) na zabezpečení pohotovostí členů v místě bydliště pro

zabezpečení výjezdu družstva 1 + 3,
e) na mzdy členů, kteří mají činnost v jednotce jako své

hlavní zaměstnání.

(2) Zřizovatel jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí
nebo zřizovatel jednotky PO s místní působností může žádat
pouze o příspěvek na výdaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a b).

(3) O příspěvek mohou požádat i zřizovatelé, kteří zřídili
společnou jednotku PO13). 

(4) Příspěvek podle odstavce 1 a 2 se určí v závislosti na
objemu finančních prostředků, který byl v rozpočtu kraje pro
tento účel vyčleněn. 

(5) Ředitel HZS MSK předkládá příslušnému orgánu
kraje nejméně jedenkrát ročně konečné souhrnné návrhy na
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na základě
žádostí obcí ve smyslu odstavců 1 až 4 a návrhy pro vybavení
jednotek SDH vybraných obcí s územní působností. Žádosti

se posuzují s ohledem na počet a charakter zásahů mimo
území zřizovatele, kategorii jednotky PO, její předurčenost
a způsob zabezpečování akceschopnosti.

Čl. 5
Spolupráce obcí, právnických osob 

a podnikajících fyzických osob 

(1) Při zajištění plošného pokrytí území obce jednotkami
PO, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a HZS MSK
vzájemně spolupracují.

(2) V zájmu zajištění plošného pokrytí MSK jednotkami
PO uzavírá, v případě potřeby, HZS MSK s obcemi, právnic-
kými osobami a podnikajícími fyzickými osobami smlouvy
o spolupráci a vzájemné pomoci.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením se zrušuje nařízení Moravskoslez-
ského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabez-
pečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje
jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších nařízení
kraje.

(2) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Stanovení stupňů nebezpečí katastrálních

území obcí,
b) Příloha č. 2a – Seznam jednotek PO s územní působností

(JPO I),
c) Příloha č. 2b – Seznam jednotek PO s územní působností

(JPO II, JPO III),
d) Příloha č. 3 – Seznam jednotek PO s místní působností

(JPO IV, JPO V, JPO VI),
e) Příloha č. 4 – Seznam jednotek předurčených pro do-

pravní nehody s vyproštěním osob a havárie s výsky-
tem nebezpečných látek.

(3) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského
kraje.

Miroslav Novák v. r.
hejtman kraje

JUDr. Josef Babka v. r.
1. náměstek hejtmana kraje

13) § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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                                                                                                      Příloha č. 1
                                                                                                      k nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014

Stanovení stupňů nebezpečí katastrálních území obcí
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                                                                                                      Příloha č. 2a
                                                                                                      k nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014

Seznam jednotek PO s územní působností (JPO I)
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                                                                                                      Příloha č. 3
                                                                                                      k nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014

Seznam jednotek PO s územní působností (JPO IV, JPO V, JPO VI)
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                                                                                                      Příloha č. 4
                                                                                                      k nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014

Seznam jednotek předurčených pro dopravní nehody s vyproštěním osob a havárie s výskytem nebezpečných látek
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2
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 2/2014
ze dne 25. 11. 2014,

kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, 
kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

Strana 23                                                Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 1/2014

Rada kraje se dne 25. 11. 2014 usnesla vydat v souladu
s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
k provedení § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu
§ 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. I

Tímto nařízením se v nařízení Moravskoslezského kraje
č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravsko-

slezského kraje, ve znění nařízení kraje č. 2/2012 a nařízení
kraje č. 16/2013, zrušuje příloha Požárního poplachového
plánu Moravskoslezského kraje a nahrazuje se přílohou, která
je uvedena v příloze k tomuto nařízení.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského
kraje.

Miroslav Novák v. r.
hejtman kraje

JUDr. Josef Babka v. r.
1. náměstek hejtmana kraje
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1/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bruntál a obcí Dětřichov nad Bystřicí

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 96259/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 19. 8. 2014.
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V Bruntále dne 9. 7. 2014 V Dětřichově nad Bystřicí dne 10. 7. 2014

Ing. Petr Rys, MBA v. r. Mgr. Jan Beneš v. r.
starosta města Bruntálu starosta obce Dětřichov nad Bystřicí
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2/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Bělá

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 123634/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 24. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 15. 8. 2014 V Bělé dne 18. 8. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Karel Krupa v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Bělá
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3/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Bohuslavice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 118911/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 23. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 3. 9. 2014 V Bohuslavicích dne 2. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Ing. Kurt Kocián v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Bohuslavice
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4/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Darkovice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 118912/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 23. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 3. 9. 2014 V Darkovicích dne 2. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Ing. Daniel Kocián v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Darkovice
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5/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Děhylov

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 132089/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 15. 11. 2014.
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V Hlučíně dne 6. 10. 2014 V Děhylově dne 6. 8. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Ing. Jiří Krchňák v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Děhylov
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6/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Dobroslavice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 120076/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 24. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 5. 9. 2014 V Dobroslavicích dne 3. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Ing. Miloslav Plura v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Dobroslavice
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7/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Hať

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 129218/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 19. 11. 2014.
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V Hlučíně dne 30. 8. 2014 V Hati dne 26. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Pavel Kotlář v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Hať
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8/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Kozmice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 120075/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 24. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 5. 9. 2014 V Koznicích dne 2. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Ing. Petr Kozák v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Koznice

Zlom1-76_33-000  15.12.14  14:32  Stránka 56



9/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Markvartovice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 118914/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 23. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 3. 9. 2014 V Markvartovicích dne 2. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Petr Pastrňák v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Markvartovice
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10/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Píšť

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 118913/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 25. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 3. 9. 2014 V Píšti dne 3. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Mgr. František Jaroš v. r.
starosta města Hlučín starosta obce Píšť
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11/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hlučín a obcí Šilheřovice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 120073/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 24. 10. 2014.
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V Hlučíně dne 5. 9. 2014 V Šilheřovicích dne 3. 9. 2014

Ing. Pavol Kubuš v. r. Ing. Jarmila Thomasová v. r.
starosta města Hlučín starostka obce Šilheřovice
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12/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Jeseník nad Odrou

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 174605/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 7. 1. 2014.
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V Jeseníku nad Odrou dne 13. 12. 2013 V Novém Jičíně dne 13. 12. 2013

Mgr. Tomáš Machýček v. r. PhDr. Jaroslav Dvořák v. r.
starosta obce Jeseník nad Odrou starosta města Nový Jičín
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13/VS/2014
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Orlová a obcí Doubrava
– výkon přenesené působnosti ve věcech sociálně-právní ochrany dětí

Rozhodnutí, č. j. MSK 29000/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 29. 3. 2014.
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V Orlové dne 14. 2. 2014 V Doubravě dne 17. 2. 2014

Dr. Jaromír Kuča v. r. Ing. Květuše Szyroká v. r.
starosta města Orlová starostka obce Doubrava
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14/VS/2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka

(uveřejněné v částce 3/2012 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 21/VS/2012)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 134368/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 21. 11. 2014.
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Karlova Studánka dne 3. 10. 2014 Vrbno pod Pradědem dne 9. 10. 2014

Bc. Radka Chudová v. r. Ing. Helena Kudelová v. r.
starostka obce Karlova Studánka starostka města Vrbno pod Pradědem
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15/VS/2014
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov

(uveřejněné v částce 1/2013 Věstníku Moravskoslezského kraje pod č. 9/VS/2013)
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 130104/2014, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 19. 11. 2014.
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Ludvíkov dne 19. 9. 2014 Vrbno pod Pradědem dne 15. 9. 2014

Ing. Dana Selingerová v. r. Ing. Helena Kudelová v. r.
starostka obce Ludvíkov starostka města Vrbno pod Pradědem
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Informace o veřejnoprávních smlouvách, 
u nichž není stanovena povinnost zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje 

a k jejichž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje od 2. pololetí roku 2013

Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Vítkov a obcí Větřkovice
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 17. 7. 2013.

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Hlučín a obcí Kozmice
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 3. 12. 2013.

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Orlová a obcí Doubrava
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 3. 1. 2014.

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Bordovice
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 30. 7. 2014.

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Lichnov
– plnění úkolů obecní policie  
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 30. 7. 2014.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Klimkovice a obcí Vřesina uzavřené dne 21. 9. 2012
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření dodatku nabylo právní moci dne 3. 5. 2014.

Informace o veřejnoprávních smlouvách, 
k jejichž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

a jejichž platnost byla ukončena výpovědí 

Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Havířov a obcí Horní Suchá o plnění úkolů obecní policie uzavřená dne 
21. 7. 2010 – smlouva vypovězena ke dni 31. 3. 2014.
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vydává: Moravskoslezský kraj
Redakce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. Výše záloh bude
vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2014 činí 950 Kč bez DPH; 1 093 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Moravskoslezského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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