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

Částka 2                                                                                                                                        Rozesláno dne 26. června 2017

O B S A H

2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanovuje maximální cena jízdného v městské hromadné dopravě uskutečňo-
vané pro potřeby měst a jejich příměstských oblastí na území Moravskoslezského kraje

Veřejnoprávní smlouvy

9/VS/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Mořkov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie
Informace o veřejnoprávních smlouvách, jejichž platnost byla ukončena výpovědí
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Rada Moravskoslezského kraje se dne 12. 6. 2017 usnesla
vydat v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, a na základě § 4 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek části I. oddílu B
položky č. 3 výměru Ministerstva financí č. 01/2017, kterým
se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a za podmí-
nek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o ce-
nách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Maximální cena jízdného pro děti mladší 6 let

V městské hromadné dopravě uskutečňované pro potřeby
měst a jejich příměstských oblastí na území Moravskoslez-
ského kraje se děti mladší 6 let přepravují bezplatně.

Čl. 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského
kraje.
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2
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 2/2017
ze dne 12. 6. 2017,

kterým se stanovuje maximální cena jízdného v městské hromadné dopravě uskutečňované 
pro potřeby měst a jejich příměstských oblastí na území Moravskoslezského kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. v. r.
hejtman kraje

Ing. Jakub Unucka, MBA v. r.
náměstek hejtmana kraje
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9/VS/2017
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Mořkov

– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí, č. j. MSK 37970/2017, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas 
s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 28. 4. 2017.
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Informace o veřejnoprávních smlouvách, 
u nichž není stanovena povinnost zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje a k jejichž uzavření udělil souhlas

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Orlová a městem Petřvald
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy nabylo právní moci dne 8. 6. 2017.

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Klimkovice a obcí Vřesina
– plnění úkolů obecní policie
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě nabylo právní moci dne
15. 6. 2017.

Informace o veřejnoprávních smlouvách, 
k jejichž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

a jejichž platnost byla ukončena výpovědí

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Hlučín a obcí Hať na výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komuni-
kacích uzavřená dne 26. 5. 2016, platnost ukončena ke dni 1. 6. 2017.

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Hlučín a obcí Děhylov na výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních ko-
munikacích uzavřená dne 27. 5. 2016, platnost ukončena ke dni 1. 6. 2017.

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Hlučín a obcí Píšť na výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komuni-
kacích uzavřená dne 10. 6. 2016, platnost ukončena ke dni 1. 6. 2017.

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Hlučín a obcí Závada na výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komu-
nikacích uzavřená dne 30. 6. 2016, platnost ukončena ke dni 1. 6. 2017.
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vydává: Moravskoslezský kraj
Redakce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
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 2017 činí 600 Kč bez DPH; 690 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Moravskoslezského 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 ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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