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R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, rozhodl
ve věci souhlasu k uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, podepsané ve dnech
22.02.2006 a 06.03.2006 mezi městem Dobříš a obcí Daleké Dušníky t a k t o :
Podle ustanovení § 166 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
souhlasí
s dodatkem č. 1, podepsaným ve dnech 19.05.2010 a 14.06.2010 mezi městem Dobříš,
zastoupeným starostou města panem Mgr. Jaroslavem Melšou, se sídlem Mírové náměstí
119, 263 01 Dobříš, obcí s rozšířenou působností, kraj Středočeský a obcí Daleké Dušníky,
zastoupenou starostkou obce paní Ing. Irenou Táborovou, se sídlem Daleké Dušníky 25, 263
01 Dobříš, příslušnou do správního obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš, kraj
Středočeský. Předmětem dodatku č. 1 je změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, podepsané
zástupci smluvních stran ve dnech 22.02.2006 a 06.03.2006, na jejímž základě vykonává
město Dobříš namísto obce Daleké Dušníky pro správní obvod obce Daleké Dušníky
přenesenou působnost v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 166 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením § 164 odst. 3
správního řádu je dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřena dnem, kdy
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rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci.
Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 12. července 2010 žádost města Dobříš o
udělení souhlasu s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, uzavřeným mezi městem Dobříš
a obcí Daleké Dušníky podle ustanovení § 166 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 66c
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Protože žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, podle § 68 odst. 4 správního řádu se od
dalšího odůvodnění upouští.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k
Ministerstvu vnitra podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru
vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu. Lhůta pro odvolání se počítá od
následujícího dne po oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvolání se podává ve dvou
stejnopisech.
otisk úředního razítka

Stanislava Krtičková
odborná referentka oddělení správních agend

Obdrží: Vážený pan Mgr. Jaroslav Melša, starosta města
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Vážená paní Ing. Irena Táborová, starostka obce
Obec Daleké Dušníky, Daleké Dušníky 25, 263 01 Dobříš
Toto rozhodnutí ze dne 26.07.2010 SZ_110813/2010/KUSK č.j. 116138/2010/KUSK nabylo
právní moci dne 14.08.2010. Připojení doložky provedla Stanislava Krtičková dne
07.09.2010.

