
Ročník 2021

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 1                                                                                                                                        Rozesláno dne 21. června 2021

O B S A H

1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy
a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION

Veřejnoprávní smlouvy

1/VS/2021 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Kunčice pod Ondřejníkem
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

2/VS/2021 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Metylovice
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

3/VS/2021 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Pržno
– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie
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Rada Moravskoslezského kraje se dne 14. 6. 2021 usnesla
vydat v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, a na základě § 4 odst. 1 písm. a) zákona
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v ob-
lasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za pod-
mínek části I. oddílu B položky č. 2 a části II. položky č. 6
výměru Ministerstva financí č. 01/2021, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, a za podmínek sta-
novených v § 1 odst. 6 písm. e) zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny veřejné lin-
kové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní
vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného do-
pravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na území
Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION1).

Čl. 2
Maximální ceny jízdného

(1) Maximální ceny jízdného podle čl. 1 tohoto nařízení
se stanovují následovně:

1
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 1/2021
ze dne 14. 6. 2020,

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní 
vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS 

na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION

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

Ing. Radek Podstawka, v. r.
náměstek hejtmana kraje

(2) Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně
z přidané hodnoty3).

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Položky ceny jízdného Obyčejné jízdné v Kč
Sleva z jízdného v Kč2)

50% 75%

základní sazba papírové jízdenky 
při platbě v hotovosti 15 7 3

každý tarifní kilometr 1,4 0,7 0,35

1) Tarifní oblasti jsou definovány společností Koordinátor ODIS s. r. o., a to v dokumentu Tarif ODIS.
2) Část II. položka č. 6 výměru Ministerstva financí č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
3) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VMOR_1_1-12_33-000  18.6.21  7:24  Stránka 2



1/VS/2021
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Kunčice pod Ondřejníkem

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 66565/2021, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
této smlouvy, nabylo právní moci dne 10. 6. 2021.
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2/VS/2021
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Metylovice

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 66581/2021, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
této smlouvy, nabylo právní moci dne 12. 6. 2021.
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3/VS/2021
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Pržno

– výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí, č. j. MSK 66556/2021, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením
této smlouvy, nabylo právní moci dne 11. 6. 2021.
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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 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Sviadnov
– plnění úkolů obecní policie 
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě nabylo právní moci dne 22. 12. 2020.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Staré Město
– plnění úkolů obecní policie 
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě nabylo právní moci dne 23. 12. 2020.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek a městem Paskov
– plnění úkolů obecní policie 
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě nabylo právní moci dne 17. 3. 2021.
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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 10, 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 2021 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 265 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 10, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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