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Příloha č. 2 k nařízení Jihomoravského kraje č. 1/2017 
 
Grafické znázornění hranic přírodní památky Sovince 
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38/VS/2017 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Lysice a obcí Lhota 

u Lysic 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 07.03.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16.02.2017, č. j. JMK 

26579/2017 o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku. 
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39/VS/2017 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Lysice a obcí Štěchov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 11.03.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.02.2017, č. j. JMK 

29007/2017 o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku. 



Strana 118     Věstník právních předpisů Částka 5 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

40/VS/2017 

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

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 12.04.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.03.2017, č. j. JMK 

45743/2017 o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku. 
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41/VS/2017 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Násedlovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.04.2017, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 24.03.2017, č. j. JMK 47214/2017 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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42/VS/2017 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Nenkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 13.04.2017, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 24.03.2017, č. j. JMK 47212/2017 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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43/VS/2017 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice 

 (o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 21.04.2017, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 04.04.2017, č. j. JMK 52387/2017 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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44/VS/2017 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Býkovice 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 21.04.2017, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.03.2017, č. j. JMK 48174/2017 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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