
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Město Železná Ruda na základě usnesení zastupitelstva města ze dne xxxxx a Městys Čachrov
na základě usnesení zastupitelstva městyse ze dne xxxxx uzavírají podle ustanovení § 3a
zákona Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní
smlouvu.

ČI. 1
Smluvní strany

Město Železná Ruda
Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda
zastoupené starostou města Ing. Michlem Šnebergrem
IČ:00256358
( dále jen zřizovatel)

a

Městys Čachrov
Čachrov 55, 339 01 Klatovy
zastoupený starostkou obce Janou Kocurovou
IČ:00255319
( dále jen obec)

ČI. 2
Smluvní rozsah činnosti obecní policie

1. Obecní policie zřízená městem Železná Ruda vyhláškou Č. 1/2001, ze dne 28.6.2001,
bude vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanovených zákonem č.553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem Č. 36112000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, též na území obce Čachrov, která
nemá zřízenou obecní policii, za účelem měření rychlosti vozidel a řešení přestupků
v souvislosti s překročením maximální povolené rychlosti v silničním provozu
v katastru obce Čachrov a zajištění dohledu placeného parkoviště Gerlova Huť v
katastru obce Čachrov. Tuto svoji činnost bude vykonávat v dohodnutém rozsahu 6
hodin týdně, nevzniknou-li objektivní překážky, nezávislé na vůli zřizovatele, které
neumožní plnění dohodnutého rozsahu hodin. Rozsah hodin je možné i dodatečně
měnit dohodou stran.

2. Obecní policie předá jedenkrát měsíčně starostovi obce písemnou zprávu o své
činnosti podle čl. 2, odst. 1 této smlouvy.

ČI. 3
Úhrada nákladů

1. Výkon úkolů dle čl. 2 smlouvy bude prováděn bezúplatně.



2. Výnos pokut uložených obecní policií na území obce při plnění této smlouvy je
v poměru 49% příjmem rozpočtu zřizovatele, účet č. 19-320085349/0800, 41 %
příjmem Města Železná Ruda a 10 % příjmem Městyse Čachrov.

ČI. 4
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

2. Obecní policie města Železná Ruda bude vykonávat úkoly dle této smlouvy od
prvního dne měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje o udělení souhlasu s touto smlouvou a zprovoznění technických
zařízení k měření průměrné rychlosti v úseku a parkovacího automatu.

ČI. 5
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji
Krajskému úřadu Plzeňského kraje k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
úřadů informaci o uzavření této smlouvy ajejím předmětu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
zřizovatel, jeden stejnopis obdrží obec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
s přílohou obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva zřizovatele a usnesení
zastupitelstva obce o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

5. Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran se
souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje.

6. Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpovědní lhůta činí dva
měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi.
Výpověď se vyhotoví ve dvou stejnopisech a strana, která výpověď obdrží, zašle jeden
stejnopis s vyznačením data obdržení Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

7. Případné spory týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Plzeňského kraje.

V Železné Rudě dne . V Čachrově dne .

Ing. Michal Šnebergr
starosta Města Železná Ruda
zřizovatel obecní policie

Jana Kocurová
starostka Městyse Čachrov


