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Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad
(dále jen "krajský úřad"), jako věcně příslušný orgán dle § 63 odst. 1 zákona Č, 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"),
a jako místně příslušný orgán dle § 11 odst. 1 písmo e) zákona Č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a v souladu s § 160 odst. 5
správního řádu, vydává ve správním řízení ve věci žádosti o udělení souhlasu
s dohodou smluvních stran o zániku veřejnoprávních smluv na výkon přenesené
působnosti v oblasti řešení přestupků mezi obcí Strašice a obcemi Dobřív, Cheznovice
a Těně toto rozhodnutí:
Krajský úřad uděluje
souhlas s dohodou smluvních stran o zániku
veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků mezi
obcí Strašice, Strašice 276, 338 45 Strašice, a
• obcí Oobřív, Dobřív 305, 33844 Dobřív
• obcí Cheznovice, Cheznovice 16, 338 06 Cheznovice
• obcí Těně, Těně 91, 33845 Strašice
které byly publikovány v částce 1/2004 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje
pod č. 23NS/2003, 24NS/2003 a 25NS/2003.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 04.06.2010 žádost o vydání souhlasu s dohodou
smluvních stran o zániku veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti
v oblasti řešení přestupků mezi obcí Strašice a obcemi Dobřív, Cheznovicem a Těně.
Jelikož se tato správní řízení týkala téhož předmětu řízení a ve všech těchto
řízeních byla účastníkem řízení obcí Strašice, Strašice 276, 338 45 Strašice, rozhodl
krajský úřad o spojení řízení svým usnesením č.j.: WŽÚ/8501/10,
sp. zn.:
ZN/3718IWŽÚ/10, ze dne 09.06.2010, a to dle § 140 odst. 1 správního řádu. Toto
usnesení bylo poznamenáno do spisu v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu.
Ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 1/2004 byly dne
01.03.2004 pod č.23NS/2003,
24/VS/2003 a 25NS/2003
publikovány veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Strašice a obcemi Dobřív, Cheznovice a Těně o zajištění výkonu
přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků. Předmětné smlouvy je možné ukončit
vzájemnou dohodou smluvních stran odsouhlasenou Krajským úřadem Plzeňského
kraje (čI. VII. veřejnoprávní smlouvy).

Krajský úřad po seznámení se se všemi podklady shledal, že dohody smluvních
stran o ukončení veřejnoprávních
smluv jsou v souladu se zákonem i samotným zněním
veřejnoprávních smluv, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co
byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona
o obcích). Obdobně se postupuje i při jejím zrušení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání
k Ministerstvu vnitra České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

"otisk úředního razítka"

Ing. Jan Nový
vedoucí odboru vnitřních věcí
a krajský živnostenský úřad
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se:
Obec
Obec
Obec
Obec

Strašice, Strašice 276, 33845 Strašice (datová schránka)
Dobřív, Dobřív 305, 33844 Dobřív (datová schránka)
Cheznovice, Cheznovice 16, 33806 Cheznovice (datová schránka)
Těně, Těně 91, 33845 Strašice (datová schránka)

2

