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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.03.2015, č. j. JMK 28127/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 466     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

155/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí 

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

 

 



Strana 467     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.03.2015, č. j. JMK 24023/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 468     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

156/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 469     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 05.03.2015, č. j. JMK 29187/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 470     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

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

 

 



Strana 471     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.03.2015, č. j. JMK 22821/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 472     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

158/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Cetkovice 

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

 

 



Strana 473     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 26.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.03.2015, č. j. JMK 24740/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 474     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

159/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 475     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 476     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 26.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.03.2015, č. j. JMK 26108/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 477     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

160/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jevišovice a městysem Višňové 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 478     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 479     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 26.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.03.2015, č. j. JMK 26129/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 480     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

161/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 481     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 482     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 27.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.03.2015, č. j. JMK 26652/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 483     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

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

 

 



Strana 484     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 27.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.03.2015, č. j. JMK 22813/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 485     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

163/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Plaveč 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 486     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 487     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 27.03.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.03.2015, č. j. JMK 23999/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 488     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

164/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

 

 



Strana 489     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 02.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.03.2015, č. j. JMK 32138/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 490     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

165/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sebranice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 491     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 492     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.03.2015, č. j. JMK 32056/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 493     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

166/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany 

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

 

 



Strana 494     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 04.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.03.2015, č. j. JMK 32055/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 495     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

167/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

 

 



Strana 496     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 04.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.03.2015, č. j. JMK 31396/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 497     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

168/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová 

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

 
 



Strana 498     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.03.2015, č. j. JMK 32124/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 499     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

169/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 500     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.03.2015, č. j. JMK 33442/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 501     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

170/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městem Velké Opatovice 

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

 



Strana 502     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.03.2015, č. j. JMK 33379/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 503     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

171/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota Rapotina 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 



Strana 504     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Strana 505     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.03.2015, č. j. JMK 33386/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 506     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

172/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Chrudichromy 

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

 

 
 



Strana 507     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.03.2015, č. j. JMK 33376/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 

 



Strana 508     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

173/VS/2015 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Světlá 

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

 

 
 

 



Strana 509     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.04.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.03.2015, č. j. JMK 33381/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 

 



Strana 510     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 511     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 
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Strana 512     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 
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