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Oznámení o uzav ení ve ejnoprávní smlouvy o p enosu p íslušnosti
k projednávání p estupk

Obec Mezilesí uzavŤela s městem Pacov ve ejnoprávní smlouvu o p enosu
p íslušnosti k projednávání p estupk na město Pacov.

P edmětem ve ejnoprávní smlouvy je závazek, že orgány města Pacov budou
vykonávat ve správním obvodu obce Mezilesí p enesenou ptisobnost svě enou
orgánrim obce Mezilesí v rozsahu stanoveném ustanovením 60 odst. 2 zákona č.

25012016 Sb., o odpovědnosti za p estupky a íízení o nich, ve znění pozdějších
p edpisť, - tj. projednávat p estupky
. proti po ádku ve státní správě spáchanych porušením povinnosti stanovené v

naíízení obce nebo kraje,
o proti po ádku v izemní samosprávě,
o proti ve ejnému po ádku,
. proti občanskému soužití a
o proti majetku

a p estupky stanovené zvláštními právními p edpisy na írseku p estupkri. Na základě
této smlouvy se tak Městsk} ti ad Pacov stává místně p íslušnym správním orgánem
k vedeníŤízení o p estupcích, pro správní obvod obce Mezilesí.

Krajsk} ri ad Kraje Vysočinaudělil s uzav ením ve ejnoprávní smlouvy mezi městem
Pacov a obcí Mezilesí souhlas rozhodnutím č j. KUJI 607 47 12022 ze dne

I2.července 2022. Kuzav ení ve ejnoprávní smlouvy došlo ke dni právní moci
uvedeného rozhodnutí Krajského r adu Kraje Vysočinatj. ke dni 28. července2022.



Ve ejnoprávní smlouva j e uzav ena na dobu neurčitou, lze ji vyPovědět PÍsemnou
vypově dí ibezudání drivodu s vypovědní lhritou t i měsíce, která poČne běŽet Prvním
dnem měsíce následujícího po doručení vypovědi druhé smluvní straně.

IJzavíená ve ejnoprávní smlouva je zveŤejněna v Rejst íku p evodri agend orgán

ve ejné moci.
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