
Ročník 2015 
 

Věstník 
právních předpisů Jihomoravského kraje 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

Veřejnoprávní smlouvy: 

218/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

219/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Zbraslavec 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

220/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Zbraslavec 

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

 

221/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Popice 

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

 

222/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Velké 

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

 

223/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Šitbořice 

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

 

224/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Bořetice 

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

 

225/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a městem Klobouky 

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

 

226/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 

 

Částka 9                                                   Rozeslána dne   10.7.2015    



Strana 638     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 
227/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Rajhradice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 

 

228/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Opatovice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 

 

229/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a městem 

Rajhrad (o výkonu úkolů obecní policie) 

 

230/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Holasice 

(o výkonu úkolů obecní policie)  

 

231/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Ledce 

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

 

232/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov 

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

 

233/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Práče 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

234/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vítonice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

235/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

236/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Starovičky 

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

 

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

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 

238/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Kobylí 

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

 

239/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 

 

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

(o výkonu úkolů obecní policie) 

 

241/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Nikolčice 

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

 

242/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín 

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

 



Strana 639     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 
243/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Kašnice 

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

 

244/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Šitbořice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

245/VS/2015 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Morkůvky 

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



Strana 640     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

218/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 641     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 



Strana 642     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 9.6.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 5.6.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 6.6.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 5.6.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 5.6.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.6.2015, kdy nabylo právní moci 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 12.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.5.2015, č. j. JMK 65976/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 12.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.5.2015, č. j. JMK 66043/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 12.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.5.2015, č. j. JMK 65971/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 17.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.5.2015, č. j. JMK 67003/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 670     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

232/VS/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2.6.2015, č. j. JMK 70076/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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233/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Práče 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 3.6.2015, č. j. JMK 70372/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 3.6.2015, č. j. JMK 70363/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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235/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4.6.2015, č. j. JMK 70794/2015 
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Starovičky 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4.6.2015, č. j. JMK 70790/2015 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5.6.2015, č. j. JMK 71384/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 682     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

238/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Kobylí 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4.6.2015, č. j. JMK 71764/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 
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239/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5.6.2015, č. j. JMK 71387/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 
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240/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Popovice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 



Strana 687     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 8.6.2015, č. j. JMK 72411/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

241/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Nikolčice 

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

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 8.6.2015, č. j. JMK 72428/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 
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242/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 26.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 8.6.2015, č. j. JMK 72404/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 
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243/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Kašnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.6.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 8.6.2015, č. j. JMK 72424/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 695     Věstník právních předpisů Částka 8 

Jihomoravského kraje 
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244/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Šitbořice  

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 1.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2015, č. j. JMK 75593/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 
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245/VS/2015 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Morkůvky  

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Jihomoravského kraje 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 1.7.2015, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2015, č. j. JMK 75620/2015 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Jihomoravského kraje 
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