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Obsah: 

10. Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 8. 12. 2016, o stanovení maximálních cen jízdného 

v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského 

kraje 

Veřejnoprávní smlouvy: 

278/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Hrušky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

279/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Troubsko 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

280/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

281/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí 

Louka (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

282/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Uhřice (o výkonu 

přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

283/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

284/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovinka 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

285/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

286/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Přítluky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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287/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

288/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

289/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

290/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový 

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

 

291/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí 

Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

292/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

293/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

294/VS/2016 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna 

a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu úkolů obecní policie) 

 

295/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Letonice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

296/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

297/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 

 

298/VS/2016 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na 

Hané a obcí Moravské Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků) 

 

299/VS/2016 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na 

Hané a obcí Medlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

300/VS/2016 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na 

Hané a obcí Dětkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

301/VS/2016 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na 

Hané a obcí Orlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

302/VS/2016 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na 

Hané a obcí Rybníček (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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303/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový 

Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

304/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý 

Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

305/VS/2016 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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278/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Hrušky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 01.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2016, č. j. JMK 152842/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Troubsko 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.10.2016, č. j. JMK 154767/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11.10.2016, č. j. JMK 151994/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Louka 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 03.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.10.2016, č. j. JMK 154769/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Uhřice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19.10.2016, č. j. JMK 156818/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.10.2016, č. j. JMK 156821/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovinka 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17.10.2016, č. j. JMK 155241/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 09.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.10.2016, č. j. JMK 157726/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Přítluky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 09.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.10.2016, č. j. JMK 157422/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 11.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.10.2016, č. j. JMK 159151/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 22.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.11.2016, č. j. JMK 162360/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 22.10.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2016, č. j. JMK 148854/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 03.11.2016, č. j. JMK 162814/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemní komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 07.11.2016, č. j. JMK 164170/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemní komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 23.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 07.11.2016, č. j. JMK 164174/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 29.11.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 09.11.2016, č. j. JMK 166551/2016 

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

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí 

Kobeřice u Brna 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 01.12.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.11.2016, 

č. j. JMK 173555/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 907     Věstník právních předpisů Částka 16 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

295/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Letonice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 02.12.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, č. j. JMK 169074/2016 

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 02.12.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, č. j. JMK 169098/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy 
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297/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 02.12.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, č. j. JMK 169085/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy 
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298/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí 

Moravské Málkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 02.12.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, 

č. j. JMK 169132/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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299/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí 

Medlovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 02.12.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, 

č. j. JMK 169104/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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300/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí 

Dětkovice 

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

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 02.12.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, 

č. j. JMK 168906/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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301/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí 

Orlovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 



Strana 920     Věstník právních předpisů Částka 16 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 02.12.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, 

č. j. JMK 168911/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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302/VS/2016 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí 

Rybníček 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 07.12.2016, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2016, 

č. j. JMK 169124/2016 o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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303/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.12.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16.11.2016, č. j. JMK 169835/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy 
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304/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 07.12.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16.11.2016, č. j. JMK 169820/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy 
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305/VS/2016 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

 



Strana 930     Věstník právních předpisů Částka 16 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Strana 931     Věstník právních předpisů Částka 16 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 08.12.2016, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16.11.2016, č. j. JMK 169808/2016 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy 
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