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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.01.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.12.2014, č. j. JMK 138852/2014 
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rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.12.2014, č. j. JMK 139632/2014 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 148     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

47/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Otmarov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně – právní ochrany dětí) 

 

 



Strana 149     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 150     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.01.2015, kdy nabylo právní moci 
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o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 187     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

61/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Malá Roudka 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 188     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.01.2015, č. j. JMK 143177/2014  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 189     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

62/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 190     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 191     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2197/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 192     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

63/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Křídlůvky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 193     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 194     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2214/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 195     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

64/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Medlice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 196     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 197     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2222/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 198     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

65/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Mikulovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 199     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 200     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2205/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 201     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

66/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Prosiměřice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 202     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 203     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2228/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 204     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

67/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Suchohrdly 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 205     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 206     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2199/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 207     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

68/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 208     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 209     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2193/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 210     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

69/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Morašice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 211     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 212     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2223/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 213     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

70/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Slup 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 214     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 215     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2196/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 216     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

71/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Újezd 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 217     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 218     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.01.2015, č. j. JMK 2207/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 219     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

72/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 220     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 221     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2224/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 222     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

73/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerůtky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 223     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 224     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2218/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 225     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 226     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 227     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 228     Věstník právních předpisů Částka 3 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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