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ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností (dále 
jen „krajský úřad“) rozhodl podle § 63 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 160 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o žádosti města 
Zábřeh, adresa sídla: Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, která krajskému úřadu 
došla 4. 6. 2020, v řízení, jehož dalším účastníkem je obec Bohuslavice, adresa sídla: 
Bohuslavice 2, 789 72 Bohuslavice, tak, že 

s o u h l a s í  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zábřeh a obcí Bohuslavice (dále též 
„smluvní strany“), podle níž příslušné orgány města Zábřeh budou namísto orgánů 
obce Bohuslavice v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů vykonávat 
veškerou přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků v rozsahu 
svěřeném orgánům obce Bohuslavice právními předpisy, přičemž způsob úhrady 
nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti na předmětném úseku byl 
smluvními stranami sjednán a doba trvání veřejnoprávní smlouvy byla sjednána na 
dobu určitou s možností veřejnoprávní smlouvu ukončit. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k Ministerstvu vnitra podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností. 
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