
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ŘEDITELKA KRAJSKÉHO ÚŘADU

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika
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Číslo jednací: KK/3488/LP/21-3 

Vyřizuje: Ing. Martina Koudelná
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov
Obec Vojkovice, Vojkovice 57, 362 73  Vojkovice

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako správní orgán věcně příslušný dle ustanovení § 63 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 10, 
11 a 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

rozhodl podle ustanovení § 63 a 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů

t a k t o :

Krajský úřad Karlovarského kraje uděluje souhlas s uzavřením dohody o změně 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích 
ze dne 15.12.2021 mezi městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov, 
zastoupené starostou Ing. Janem Burešem, a obcí Vojkovice, se sídlem 
Vojkovice 57, 362 73  Vojkovice, zastoupena starostou Lubošem Garajem.

O d ů v o d n ě n í :
Krajskému úřadu Karlovarského kraje byla dne 15.12.2021 doručena žádost o udělení 
souhlasu s uzavřením dohody o změně veřejnoprávní smlouvy mezi městem Ostrov a obcí  
Vojkovice (dále také jako ,,smluvní strany“) o výkonu přenesené působnosti 
na úseku řízení o přestupcích.

Žádost předložilo město Ostrov za obě obce. Součástí podání byla uvedená 
dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy ze dne 15.12.2021. Žadatel přiložil k žádosti usnesení 
z 25. řádného jednání Rady města Ostrov, usnesení č. 1006/2021, konané dne 06.12.2021, 
jímž bylo schváleno uzavření výše uvedené dohody o změně veřejnoprávní smlouvy 
a usnesení Zastupitelstva obce Vojkovice, ze dne 22.11.2021, kterým byla dohoda o změně 
veřejnoprávní smlouvy schválena.

Krajský úřad Karlovarského kraje přezkoumal došlé podání a zjistil, že obsahuje všechny 
náležitosti kladené na podání zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a obsahuje všechny nezbytné náležitosti stanovené v ustanovení § 63 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dohoda o změně 
veřejnoprávní smlouvy zároveň neobsahuje ustanovení, která by byla v rozporu s právními 
předpisy, neobchází právní předpisy a je v souladu s veřejným zájmem. Splněna je 
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i podmínka spočívající v tom, že zmíněné obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném 
správním obvodu obce s rozšířenou působností. Krajský úřad Karlovarského kraje zkoumal 
i účelnost a vhodnost uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy a došel k závěru, 
že předkládané řešení je pro řádný výkon státní správy na uvedeném úseku optimální.

Jelikož se žádosti předložené smluvními stranami dohody o změně veřejnoprávní smlouvy 
vyhovuje v plném rozsahu, nebyla účastníkům řízení před vydáním tohoto rozhodnutí dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů). Veřejnoprávní smlouva je účinná až od souhlasu 
Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům rozhodl Krajský úřad Karlovarského kraje tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :
V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to 
k Ministerstvu vnitra České republiky, prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni 
oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Karlovy Vary dne 22.12.2021

                                                                                    otisk úředního razítka 

Mgr. Martina Vránová
ředitelka krajského úřadu 

podepsáno elektronicky

Doručí se:
Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov
Obec Vojkovice, Vojkovice 57, 362 73  Vojkovice
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