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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 05.05.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.04.2016, č. j. JMK 58555/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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143/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Rakvice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 04.05.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.04.2016, č. j. JMK 58578/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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144/VS/2016 

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-

Horákov 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 06.05.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.04.2016, 

č. j. JMK 58548/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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145/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Želešice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10.05.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.04.2016, č. j. JMK 60353/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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