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74/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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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 2236/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 240     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

75/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Pavlice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 241     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 242     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2235/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2229/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2231/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.01.2015, č. j. JMK 2226/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.01.2015, č. j. JMK 2238/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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80/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29.01.2015, č. j. JMK 9936/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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81/VS/2015 
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(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně – právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.02.2015, č. j. JMK 8899/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.02.2015, č. j. JMK 8897/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.02.2015, č. j. JMK 8901/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 267     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.02.2015, č. j. JMK 8900/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 21.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30.01.2015, č. j. JMK 8993/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.02.2015, č. j. JMK 12777/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.02.2015, č. j. JMK 10234/2015  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.02.2015, č. j. JMK 10240/2015  
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.02.2015, č. j. JMK 10238/2015  
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(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

 



Strana 285     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.02.2015, č. j. JMK 12103/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 286     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

91/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Těšetice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

 

 



Strana 287     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.02.2015, č. j. JMK 12057/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 288     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

92/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Bedřichov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 289     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 290     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.02.2015, č. j. JMK 10242/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 291     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

93/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice 

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

 

 



Strana 292     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.02.2015, č. j. JMK 10226/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 293     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

94/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 294     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 295     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.02.2015, č. j. JMK 10233/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 296     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

95/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Sobotovice 

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

 

 



Strana 297     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 298     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.02.2015, č. j. JMK 8895/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 299     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

96/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Makov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 300     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 301     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 26.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.02.2015, č. j. JMK 10236/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 302     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

97/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 303     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 304     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 26.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.02.2015, č. j. JMK 10223/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 305     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

98/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Knínice  

u Boskovic 

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

 

 



Strana 306     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 27.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.02.2015, č. j. JMK 10228/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 307     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

99/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ludíkov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 308     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 309     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 27.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.02.2015, č. j. JMK 10224/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 310     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

100/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Popovice 

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

 

 



Strana 311     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 312     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.02.2015, č. j. JMK 8896/2015  

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 313     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 314     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 315     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 316     Věstník právních předpisů Částka 4 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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