
1  

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi 

o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 

 
Na  základě  usnesení  Zastupitelstva  města  Horní   Blatná  ze  dne 11. 10. 2021,   č.23/2021,  

a usnesení Rady města Ostrov, ze dne 6. 12. 2021, č. 1004/21, uzavírají níže uvedené smluvní strany 

tuto  dohodu  o  změně  veřejnoprávní  smlouvy,  která  se  řídí  příslušnými   ustanoveními  zákona  č. 

128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ustanoveními zákona 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona 250/2016 

Sb. 

 

 
Čl. I 

Smluvní strany 

 
1. Město Horní Blatná 

zastoupené starostou města Robertem Petro 

adresa městského úřadu: nám. Svatého Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, Karlovarský kraj 

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov 

(dále jen „Město Horní Blatná“) 

 
a 

 
2. Město Ostrov 

zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem, DBA 

adresa městského úřadu: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, Karlovarský kraj 

jakožto obec s rozšířenou působností 

(dále jen „Město Ostrov“) 

 
Čl. II 

Rozsah dohody 

(1) Předmětem dohody je změna veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Horní Blatná 

a městem Ostrov dne 9. 3. 2016 o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích. 

 
(2) Doba určitá, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavřena, se prodlužuje do  31. 12. 

2023. 
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Čl. III 

Společná ustanovení 

 

(1) Tato dohoda je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje 

o udělení souhlasu s uzavřením této dohody nabude právní moci. 

 
(2) Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 

deskách svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

 
(3) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží 

město Horní Blatná, jeden stejnopis obdrží město Ostrov a jeden stejnopis dohody s přílohou 

obdrží Krajský úřad Karlovarského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením 

dohody. 

 
(4) Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Zastupitelstva města Horní Blatná a usnesení 

Rady města Ostrov o souhlasu s uzavřením této dohody a pravomocné rozhodnutí Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této dohody. 

 

 

 

V Ostrově dne 13. prosince 2021   

 

 

 
 

Ing. Jan Bureš, DBA   v . r . Robert Petro v.r. 

   starosta města Ostrov starosta města Horní Blatná 


