
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2016/VYST

Na základě usnesení Rady města Rožnov pod Radhoštěm č 449/30 ze dne 15.1.2016 a 
usnesení Rady obce Vidče č. 17/2016 ze dne 20.1.2016 uzavírají níže uvedené smluvní strany 
tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany:

Město Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
zastoupené starostou: Ing. Radimem Holišem

- dále jen „město Rožnov pod Radhoštěm“

a

Obec Vidče
se sídlem na adrese obecního úřadu: Vidče čp. 96, 756 53 Vidče
IČO: 00304433
zastoupená starostou Mgr. Pavlem Drdou

- dále jen „obec Vidče“

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Smluvní strany uvedené v čl. I této smlouvy uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou 
orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm) vykonávat 
namísto orgánů obce Vidče v jejím správním obvodu podle § 40 odst. (5) písmene b) ve 
spojitosti s § 16 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, přenesenou působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 
komunikací, dále jen „výkon přenesené působnosti“.

2. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm místně příslušným 
správním orgánem ve věci přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech 
místních komunikací pro správní obvod obce Vidče. 

3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem Rožnov pod 
Radhoštěm při výkonu přenesené působnosti jsou příjmem rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm.

4. Výnosy pokut uložených nebo vymožených v řízeních o výkonu rozhodnutí Městským 
úřadem Rožnov pod Radhoštěm při výkonu přenesené působnosti jsou příjmem rozpočtu 
města Rožnov pod Radhoštěm.



Čl. III
Úhrada nákladů 

Za výkon přenesené působnosti v rozsahu čl. II této smlouvy nebudou účtovány náklady. 
Tento výkon přenesené působnosti bude  bezplatný na základě „Společného doporučení 
Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro obecní úřady ve věci výkonu speciálního 
stavebního úřadu pro místní komunikace“ vydaného dne 8.12.2015.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2016. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu 
k uzavření této smlouvy nabude právní moci.

2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření 
dodatku této smlouvy je nutný souhlas Krajského úřadu Zlínského kraje.

3. Tuto smlouvu lze vypovědět pouze písemnou formou kteroukoliv smluvní stranou i bez 
uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. O ukončení smlouvy 
bude informován Krajský úřad Zlínského kraje.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Obec Vidče předá městu Rožnovu pod Radhoštěm do 5 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy veškerou spisovou agendu související s výkonem přenesené působnosti podle čl. 
II této smlouvy. Město Rožnov pod Radhoštěm vede po dobu platnosti této smlouvy 
veškerou spisovou službu související s výkonem přenesené působnosti podle čl. II této 
smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden 
stejnopis obdrží město Rožnov pod Radhoštěm, jeden obdrží obec Vidče a jeden stejnopis 
této veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o 
souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady 
obce Vidče o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 25.1.2016       Ve Vidči dne 26.1.2016

v.r.                                                                                   v.r.
__________________________ __________________________
Ing. Radim Holiš Mgr. Pavel Drda
starosta města Rožnov pod Radhoštěm starosta obce Vidče




