
 
Veřejnoprávní smlouva 

 

podle ust. § 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 3a zákona  

č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů město Milevsko na základě 

usnesení Rady města Milevska č. 402/16 ze dne 05.10.2016 a obec Hrejkovice na základě 

usnesení Zastupitelstva obce Hrejkovice č 5/2016  ze dne 16.11.2016 uzavírají tuto 

veřejnoprávní smlouvu:  

Článek I. 

Smluvní strany: 

 

obec Hrejkovice 

sídlo: Hrejkovice 88, 398 59 Hrejkovice 

zastoupená starostkou obce Hrejkovice Hanou Kašparovou 

IČ: 00249688 

obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko  

(dále jen obec Hrejkovice) 

 

a 

 

město Milevsko 

sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, Jihočeský kraj 

zastoupené starostou města Milevska Ing. Ivanem Radostou 

IČ: 00249831 

(dále jen město Milevsko) 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy, rozsah výkonu přenesené působnosti 

 

(1) V souladu s § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění je předmětem 

této veřejnoprávní smlouvy úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran 

při výkonu níže sjednaných úkolů obecní policie na území jiné obce, která obecní policii 

nezřídila.  

(2) Město Milevsko jako zřizovatel Městské policie Milevsko (dále jen městská policie) se 

zavazuje zajistit výkon těchto úkolů městské policie na území obce Hrejkovice, která 

nemá obecní policii zřízenu takto:  

a) městská policie bude v katastrálním území obce Hrejkovice v rámci dohledu nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu vykonávat úsekové měření rychlosti 

projíždějících vozidel prostřednictvím certifikovaného měřícího zařízení určeného k 

měření a dokumentaci rychlosti motorových vozidel  

b) měření rychlosti, které bude schváleno Policií ČR, bude prováděno po dobu účinnosti 

této smlouvy na silnici I. třídy č. 19 v katastrálním území obce Hrejkovice  

c) provoz úsekového měřiče rychlosti je částečně bezobslužný a nevyžaduje přítomnost 

strážníka v místě měření, městská policie však může během účinnosti této smlouvy 

provádět kontrolu měřícího zařízení umístěného na území obce Hrejkovice 

d) městská policie v rámci prevence kriminality a v návaznosti na plnění úkolů měření 

rychlosti prostřednictvím úsekového měřiče rychlosti provádí i zpracování a následně 

předávání historie dat z úsekových měřičů pro účely Policie ČR v rámci objasňování 

trestných či jiných protiprávních činů  

  



(3) Obec Hrejkovice se zavazuje:  

a) po dobu účinnosti této smlouvy vydávat příslušným strážníkům městské policie města 

Milevska písemné zmocnění, kterým strážníci prokazují oprávněnost výkonu 

pravomoci na jejím území  

b) poskytnout potřebnou součinnost k řádnému uvedení do provozu technického zařízení 

potřebného k zajištění úsekového měření a souhlasí s jeho instalací na svém území  

 

Článek III. 

Úhrada nákladů 

 

(1) Náklady spojené s výkonem shora uvedených úkolů městské policie na území obce 

Hrejkovice a náklady na činnost příslušného odboru Městského úřadu Milevsko pro obec 

Hrejkovice nese město Milevsko.  

(2) Výnosy z pokut uložených v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti na území obce 

Hrejkovice jsou příjmem města Milevska.  

(3) Paušální částka za práci strážníků městské policie je stanovena ve výši 9.000 Kč měsíčně. 

Tato částka bude obci Hrejkovice účtována daňovým dokladem – fakturou pravidelně 

každý kalendářní měsíc zpětně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.  

(4) Obec Hrejkovice se zavazuje, že fakturované náklady zaplatí na účet města Milevska  

č. 640992319/0800, a to ve lhůtě splatnosti 14 dní ode dne doručení faktury.  

(5) V případě prodlení s úhradou je obec Hrejkovice povinna zaplatit městu Milevsku úrok  

z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.  

 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Jedno 

vyhotovení výpovědi zašle strana podávající výpověď bezodkladně Krajskému úřadu 

Jihočeského kraje.  

(2) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o 

udělení souhlasu k uzavření této smlouvy nabude právní moci. 

(3) Tato smlouva nabude účinnosti dnem předání plně funkčního měřícího zařízení (po 

ukončení zkušebního provozu) městu Milevsku jako nájemce ze strany pronajímatele – 

vlastníka měřícího zařízení. O tomto předání bezodkladně vyrozumí město Milevsko obec 

Hrejkovice písemnou formou.  

 

 

Článek V. 

Společná ustanovení 

 

(1) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách 

svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a po dobu platnosti bude přístupná každému na 

úřadech obou smluvních stran. 

(2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svého úřadu 

informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

(3) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat vzájemně odsouhlasenými smluvními dodatky. 

K uzavření takovéto dodatku je třeba souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje. 



(4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis, jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje, společně se žádostí 

o souhlas k jejímu uzavření. 

(5) Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Milevska a usnesení Zastupitelstva obce 

Hrejkovice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení 

souhlasu k uzavření smlouvy. 

 

 

 

Milevsko 22.11.2016      Hrejkovice 22.11.2016 

 

Ing. Ivan Radosta     Hana Kašparová 

starosta města Milevska    starostka obce Hrejkovice 

 

 

 

 

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci  

dne 28.12.2016. 


