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120/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a městem Lanžhot 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

121/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a městysem Hvězdlice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 
122/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Radslavice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 
123/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Ježkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

124/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Kozlany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 

 

126/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Pustiměř 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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130/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Hlubočany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

131/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Drysice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

132/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Hoštice - 

Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

133/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Topolany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

134/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Studnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

135/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Krásensko 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

136/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Ruprechtov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

137/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Zelená Hora 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

138/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Rostěnice - 

Zvonovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

139/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Prusy – 

Boškůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

140/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Podomí 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

141/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Račice - 

Pístovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

142/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Moravany 

(o výkonu úkolů obecní policie) 

 

143/VS/2018 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Vážany (o 

výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

144/VS/2018 – Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Starovice (o 

výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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                                                         120/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a městem Lanžhot 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 3. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15. 1. 2018, č. j. JMK 8446/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                        121/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a městysem Hvězdlice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 

 

 
 



Strana 315     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 7. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 1. 2018, č. j. JMK 10707/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                       122/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Radslavice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 7. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. 1. 2018, č. j. JMK 10574/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                      123/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Ježkovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 7. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 1. 2018, č. j. JMK 10683/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                      124/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Kozlany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 7. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 1. 2018, č. j. JMK 10689/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                      125/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Maršov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 8. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17. 1. 2018, č. j. JMK 9723/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                        126/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Pustiměř 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 8. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. 1. 2018, č. j. JMK 10626/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                       127/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Bohdalice - Pavlovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 8. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. 1. 2018, č. j. JMK 10633/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 328     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                                      128/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Křižanovice u Vyškova 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 8. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 1. 2018, č. j. JMK 10612/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                       129/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Drnovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 8. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. 1. 2018, č. j. JMK 10659/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                           130/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Hlubočany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 8. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 1. 2018, č. j. JMK 10670/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                        131/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Drysice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 8. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. 1. 2018, č. j. JMK 10653/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                         132/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Hoštice - Heroltice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 9. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 1. 2018, č. j. JMK 10681/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                     133/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Topolany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 9. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 1. 2018, č. j. JMK 12510/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                     134/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Studnice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 9. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 1. 2018, č. j. JMK 12536/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                         135/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Krásensko 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 9. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 1. 2018, č. j. JMK 10697/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 344     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           136/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Ruprechtov 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 9. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. 1. 2018, č. j. JMK 10620/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                             137/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Zelená Hora 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18. 1. 2018, č. j. JMK 10642/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 



Strana 348     Věstník právních předpisů Částka 6 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                                       138/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Rostěnice - Zvonovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 10. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 1. 2018, č. j. JMK 12521/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                          139/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Prusy - Boškůvky 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 16. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 1. 2018, č. j. JMK 16213/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                         140/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Podomí 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 16. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 1. 2018, č. j. JMK 16204/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                       141/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Račice - Pístovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 16. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 1. 2018, č. j. JMK 16218/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                       142/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Moravany 

(o výkonu úkolů obecní policie) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 16. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29. 1. 2018, č. j. JMK 16120/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                       144/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Vážany 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 16. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 1. 2018, č. j. JMK 16633/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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                                                       142/VS/2018 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Hustopeče a obcí Starovice 

(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 
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Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 16. 2. 2018, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30. 1. 2018, č. j. JMK 17915/2018 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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