
Ročník 2015

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  L i b e r e c k é h o  k r a j e

Částka 2 Rozesláno dne 24. března 2015

O B S A H

20/VPS/27/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Martinice v Krkonoších
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

21/VPS/28/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Poniklá
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

22/VPS/30/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Nová Ves nad Popelkou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

23/VPS/TP/2/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Nová Ves nad Popelkou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel

24/VPS/ZR/1/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Nová Ves nad Popelkou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech

25/VPS/29/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Veselá
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

26/VPS/26/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Brniště
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

27/VPS/OP/1/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Brniště
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

28/VPS/25/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Dubnice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

29/VPS/24/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

30/VPS/TP/1/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel

31/VPS/2/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Frýdštejn
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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32/VPS/3/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Holenice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

33/VPS/4/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Jenišovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

34/VPS/5/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Kacanovy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

35/VPS/6/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Kobyly
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

36/VPS/7/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Lažany
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

37/VPS/8/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Malá Skála
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

38/VPS/9/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Mírová pod Kozákovem
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

39/VPS/10/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Modřišice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

40/VPS/11/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Ohrazenice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

41/VPS/12/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Pěnčín
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

42/VPS/13/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Přepeře
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

43/VPS/14/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Příšovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

44/VPS/15/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Radimovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

45/VPS/16/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Radostná pod Kozákovem
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

46/VPS/17/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Rakousy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

47/VPS/18/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Rovensko pod Troskami
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

48/VPS/19/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Soběslavice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

49/VPS/20/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Svijanský Újezd
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

50/VPS/21/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Svijany
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích



51/VPS/22/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Troskovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

52/VPS/23/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Žďárek
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

53/VPS/ZR/4/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Držkov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech

54/VPS/TP/5/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Držkov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel

55/VPS/33/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Držkov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

56/VPS/TP/3/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel

57/VPS/31/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

58/VPS/ZR/2/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech

59/VPS/ZR/3/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech

60/VPS/TP/4/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel

61/VPS/32/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

Strana 47                                                      Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 2/2015



Částka 2/2015                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 48

20/VPS/27/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Martinice v Krkonoších
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích



Strana 49                                                      Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 2/2015



Částka 2/2015                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 50

21/VPS/28/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Poniklá
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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22/VPS/30/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Nová Ves nad Popelkou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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23/VPS/TP/2/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Nová Ves nad Popelkou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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24/VPS/ZR/1/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Nová Ves nad Popelkou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
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25/VPS/29/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Veselá
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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26/VPS/26/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Brniště
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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27/VPS/OP/1/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Brniště
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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28/VPS/25/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Dubnice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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29/VPS/24/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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30/VPS/TP/1/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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31/VPS/2/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Frýdštejn
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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32/VPS/3/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Holenice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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33/VPS/4/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Jenišovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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34/VPS/5/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Kacanovy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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35/VPS/6/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Kobyly
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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36/VPS/7/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Lažany
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích



Strana 81                                                      Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 2/2015



Částka 2/2015                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 82

37/VPS/8/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Malá Skála
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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38/VPS/9/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Mírová pod Kozákovem
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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39/VPS/10/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Modřišice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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40/VPS/11/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Ohrazenice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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41/VPS/12/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Pěnčín
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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42/VPS/13/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Přepeře
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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43/VPS/14/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Příšovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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44/VPS/15/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Radimovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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45/VPS/16/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Radostná pod Kozákovem
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích



Strana 99                                                      Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 2/2015



Částka 2/2015                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 100

46/VPS/17/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Rakousy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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47/VPS/18/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Rovensko pod Troskami
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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48/VPS/19/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Soběslavice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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49/VPS/20/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Svijanský Újezd
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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50/VPS/21/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Svijany
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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51/VPS/22/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Troskovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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52/VPS/23/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Turnov a obcí Žďárek
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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53/VPS/ZR/4/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Držkov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
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54/VPS/TP/5/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Držkov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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55/VPS/33/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Držkov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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56/VPS/TP/3/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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57/VPS/31/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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58/VPS/ZR/2/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Radčice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
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59/VPS/ZR/3/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
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60/VPS/TP/4/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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61/VPS/32/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Vydává Liberecký kraj
Redakce: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh.
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2015 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 265 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu: 
Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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