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R O Z H O D N U T Í
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad (dále
též „krajský úřad“), rozhodl ve věci souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě uzavřené mezi obcí Zdiby a obcí Sedlec k zajištění výkonu činnosti podle zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obecní
policii"), nebo zvláštního zákona,
takto:
Podle ustanovení § 3a odst. 2 zákona o obecní policii ve spojení s ustanovením § 166 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
krajský úřad
souhlasí
s Dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě podepsaným dne 31.10.2016 mezi obcí Zdiby, IČ:
00241032, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, zastoupenou starostou obce panem Janem
Tvrdým, Středočeský kraj, a obcí Sedlec, IČ: 00640239, se sídlem Sedlec 60, PSČ 250 65,
zastoupenou starostou obce panem Ing. Zdeňkem Veselým, Středočeský kraj. Předmětem
Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je zejména úprava ve výši a způsobu úhrady za výkon
činnosti podle zákona o obecní policii, nebo zvláštního zákona.
Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 18.11.2016 společnou žádost obce Zdiby a
obce Sedlec o udělení souhlasu s Dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi nimi
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podle ustanovení § 3a odst. 1 zákona o obecní policii. Protože žádosti bylo v plném rozsahu
vyhověno, podle § 68 odst. 4 správního řádu se od dalšího odůvodnění upouští.
Podle ustanovení § 166 odst. 1 správního řádu lze změnit obsah veřejnoprávní smlouvy jen
písemnou dohodou smluvních stran; bylo-li k uzavření smlouvy třeba souhlasu správního
orgánu nebo třetí osoby, je tohoto souhlasu třeba i k uzavření této dohody; ustanovení § 164
odst. 3 správního řádu platí obdobně.

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
správních agend 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

JUDr. Jaroslava Malá
odborná referentka oddělení správních agend

Obdrží:
Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, datovou schránkou
Obec Sedlec, Sedlec 60, PSČ 250 65, datovou schránkou

