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

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.02.2015, č. j. JMK 10230/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 27.02.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.02.2015, č. j. JMK 10244/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 28.02.2015, kdy nabylo právní moci 
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Strana 358     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

117/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Dolní Loučky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 359     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.02.2015, č. j. JMK 18954/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 360     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

118/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Olbramkostel 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

 

 



Strana 361     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.02.2015, č. j. JMK 16618/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 362     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

119/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany 

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

 

 



Strana 363     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 364     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.02.2015, č. j. JMK 17690/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 365     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

120/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 366     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 367     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.02.2015, č. j. JMK 21084/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 368     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

121/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Nýrov 

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

 

 



Strana 369     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.02.2015, č. j. JMK 20028/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 370     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

122/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Nýrov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 371     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.02.2015, č. j. JMK 21352/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 372     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

123/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Milíčovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 373     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 374     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 12.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.02.2015, č. j. JMK 19625/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 375     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

124/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

 

 



Strana 376     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 12.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.02.2015, č. j. JMK 16736/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 377     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

u Boskovic 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 378     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 379     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.02.2015, č. j. JMK 12778/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 380     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

126/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín 

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

 

 



Strana 381     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.02.2015, č. j. JMK 20513/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 382     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

127/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 383     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.02.2015, č. j. JMK 22324/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 384     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

128/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 385     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.02.2015, č. j. JMK 20733/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 386     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

129/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 387     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 388     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 14.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.02.2015, č. j. JMK 21083/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 389     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

130/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Střelice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 390     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 391     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.02.2015, č. j. JMK 19635/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 392     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

131/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bantice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 393     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 394     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.03.2015, č. j. JMK 19627/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 395     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

132/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Kyjovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 396     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 397     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.03.2015, č. j. JMK 19600/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 398     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

133/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 399     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 400     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.03.2015, č. j. JMK 19629/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 401     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

134/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerotice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 402     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 403     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.03.2015, č. j. JMK 19631/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 404     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

135/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 405     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.03.2015, č. j. JMK 21302/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 406     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

136/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 407     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.03.2015, č. j. JMK 21303/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 408     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

137/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hodonice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 409     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 410     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.03.2015, č. j. JMK 19615/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 411     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

138/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 412     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 413     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.03.2015, č. j. JMK 19604/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 414     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 415     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 416     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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