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Příloha č. 3 k nařízení Jihomoravského kraje č. 8/2016 

 

Grafické znázornění hranic přírodní památky Horky a jejího ochranného pásma 
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211/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.07.2016, č. j. JMK 110911/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kostelec 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

 



Strana 655     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.07.2016, č. j. JMK 110383/2016 

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

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 03.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.07.2016, 

č. j. JMK 109871/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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214/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a městysem 

Běhařovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 03.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.07.2016, 

č. j. JMK 109873/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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215/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí 

Bojanovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 03.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.07.2016, 

č. j. JMK 109877/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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216/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Černín 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 03.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.07.2016, 

č. j. JMK 109879/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.  
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217/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Křepice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 04.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.07.2016, 

č. j. JMK 110907/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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218/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Jiřice 

u Moravských Budějovic 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 04.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.07.2016, 

č. j. JMK 110900/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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219/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Rozkoš 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 04.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.07.2016, 

č. j. JMK 110905/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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220/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Grešlové 

Mýto 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 04.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.07.2016, 

č. j. JMK 110897/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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221/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí 

Boskovštejn 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 05.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.07.2016, 

č. j. JMK 109876/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.  
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222/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Slatina 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 05.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.07.2016, 

č. j. JMK 110812/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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223/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vlasatice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.07.2016, č. j. JMK 117023/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Loděnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.07.2016, č. j. JMK 117013/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Branišovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.07.2016, č. j. JMK 116988/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Uhřice 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.08.2016, č. j. JMK 120692/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 16.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.07.2016, č. j. JMK 117003/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vilémovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.08.2016, č. j. JMK 120076/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Svinošice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 19.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.08.2016, č. j. JMK 120080/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 



Strana 697     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 698     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.08.2016, č. j. JMK 120264/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 



Strana 700     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 701     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.08.2016, č. j. JMK 120266/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnice pod 

Svatým Antonínkem 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 



Strana 703     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 704     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 705     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.08.2016, č. j. JMK 121033/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Rebešovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 



Strana 707     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 708     Věstník právních předpisů Částka 13 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.08.2016, č. j. JMK 120254/2016 

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

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a městysem 

Višňové 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 24.08.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.08.2016, 

č. j. JMK 121285/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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235/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Závist 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 24.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.08.2016, č. j. JMK 120071/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 25.08.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 02.08.2016, č. j. JMK 120073/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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