
Veřejnoprávní smlouva

uzavi.ená mezi nrěstem R1''chnov nad KrrěŽnou a obcí Voděracly ' výkor.r přencscné

působrrosti vÝkon agend1'' speciálního stavebnihtl ťri.adu k rnístním kon:unikacítn.

Podle s l60 odst. 1 zákona č. 500i2004 Sb.' správrrí řád. ve znění pozdějších přeclpisťr a

podle { 63 odst. l zákona č. 128/2000 Sb-. o obcích. ve znění pozdějších předpisú. N4ěsto

Rychnor' nad KněŽnou na záklac1ě usneseni lad}' něsta číSltl 44512016 zc clrrc 26.9.201 6 a

obec Voděrady r-ra základě usneseni rady obce ze dne l 3.9.20l6

u z a v í raj í tuto \,ei.ejnoprár'ní smlouvu:

l. Smluvni stranv

1 . obec Voděrady zastoupená Starostou obce Bc.
adresa obecního úřadu - Voděrady č.p. 70. 5 17 34
kraj Královéhradecký' IČo: 0027 5506
jakoŽto obec příslušná do správního obvodu obce
Rychnov nad KněŽnou

a

Michalem Hejnou.
Voděrady'

s rozšířenou púsobností. tj. nrěsta

2. Město Rychnov nad Kněžnou zastoupené starostou města Ing. Jarrem Skořepou.
adresa městského úřadrr . Havlíčkova č.p. 13 6. 51 6 01 Ryclrnov nad KněŽnou.
kraj Královéhradecký, ICo: 0027 5336
iakoŽto obec s rozšířenou nťtsobtlostí

II. Smluvni rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Za účclem el.ektir'nčj šího výkonu veřejné sprár'}. a s odkazcnr na nclr'cit-t ziikrrrla i'' l3./97

sb'. cl pozemniclr komunilracích. provedenou zákonenl č. 268/20l 5 Sb. a ťlčinntlr-r od

3l.12.2015. se smluvní strarr,r: c|ohodly. Že lněSto Ryclrrror' rrad KněŽnou bude
prostřednictr'ím svých orgánů vykonávat nam{sttl orgánú obce Vociěracl1' r,'.jcj ím správnínr
obvodu přetlesenou pťlsobnost podle zákorra č. 13/97 Sb'. o pozemníclr konrltnikacích. r,
platném znění. r' rozsahu vymezenérn v $ l ó tohoto zákona \'e spojení s $ 40 odst. 5 písm.
b) tohoto zákorra a ve smyslu $ 15 zákona č. 183/2006 Sb'. o územnín plánor'áni a

stavebním řádu. ve znění pozdčjších pŤedpisů (dále jen ''stavební zákon,'). tj. výkon
agendy speciálního stavebního úřaclu prcr stavby místních komunikacícl.r nacházejících se
v jejím sprál'ním obr'ociu.



2. Na záklaclě této smlouv1, budou orgán,l, n-rěsta l{ychnov nad Kněžnou místnč
příslušnými sprál'ními orgán1'r řízení pro správní obr'oc1 obce Voděrad-l '

3. Náklady řízení (včetně sprár'ních poplatků) vybrané orgánr' nlěsta Rvchtlor. nad

KněŽnou při p1nění této Smlou\,),'0 jsou příimeln rozpočtu města Rvchnor' nad KnčŽnou'

4. Výnos pokllt uloŽených orgány města Rychnov nad KněŽnou při plnění této smlouvy
jc příjmem rozpočtu měsÍa Rychnov nad KnčŽnou'

Ill. Uhrada nák|adů

1. Náklady za l'ýkon přenesenc| pitsobnosti r' urČenóm lozsalru but.ltlu obci lákturor'ány
ročně na základě výkazu stavebních řízení. kterj' bude přílohoLl 1alitur1' a k .ic-jichŽ
proiednání ic dle této smlotlvy přislr'ršné něSto R}'chno\. rrad Klrč'Žnou. N4čsto [l..r'chnor

nad KrrěŽnou Zaš]e táktunt obci Voděrad1,' neidéle do.]0ti dnú od skončení kaLer.rdáŤního

roku a obec Voděrad-v se ji zavazuje uhradit ve lhútě 3Oti dnÚ od .iejího VYSta\ ení.

2' Za výkon předmětlr smlouvy,v urČenénr rozsahu se obec Voděrad1' zar.azuje ubraclit
městu Rychnov nad Kr-rěŽnou náklad.v spojené 5l'ýkonem přenesené pilsobnosti podle čl'
I této smlour'}'. Dohoclnutá l'ýšc nákladů činí:

500Kčzavydání souhIasného vyjádření dle ust. { i5 v1,hl. l0z1/1997Sb..ktcrouse
provádí zákon o pozemních komurríkacích. k rea]izaci stavebních prací v reŽimu
rrevyŽadujicim o|rlášeni.

l000 Kč za r'vdání soulrlasu s ohlášenírn stavebnícl-r ťtplar r. sotrlaclll s ttsi. \ 14

vy'hlášky 1 04/] 997 Sb'.

2000 Kč za vydání zrněny star.by přecl jejírn dokorrčenír-n dle usr' $ i 18 star'ebrrílro
ziikona

2000 Kč 7x 1,-ydarií kolaudačr-rího souhlasu dle i"rst, 5\ l22 star'cbl-rílro záktlrra.

2000 Kč 7n y;'dáni porloIení předčasného uŽívání slavbr' cl]e ust. $ l2j stavcbrríhir
zákona.

2000 Kč za r'vdání povoleni ke zkušebnimu provozu dle ust. $ 124 star'cbníhtl
zaKona a

3000 Kč za vedení oslaLnich řízení dle stavebního zákona. tj' např' 3000 Kč za
vedeni stavebnilro řízení dle $ l08 stavcbního zákona" 3(X)0 Kč za ťrkon,r.pro
veřejnoprár'ní smlour'u dle ust. s 1 l6 star,ebního zákona a j0()() Kč Zir \edení řizení
o odstranění star'b),'d]e ust. Š 128. 129 resp. $ 135 srar'ebního zákona.



IV. Doba tn'ání sm|ouvy-.

1. Tato smlouva se uzavirá na dobu neurčitou.

2. Smlotrva je podle $ 164 odst' 3 správního řádu uzavt'cna dncnl. kd1' rtlzhotlnr:tí
Krajského úřadu Královél-rt.adeckého krajc o udělení soulrlasrt s uzar'icninr stl-tloult'
nabude právní moci'

3' Tu1o smlouvu Ize r 1'povědčt bez udání důvodu doručenínl písemné l'j'pcrvěcli druhé
snr]uvní straně. VÝpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běŽet prr'rrírrr clnem tněsíce
následlrjícího po měsíci. r' něnlŽ br.la doručena písenrná i'ýpol ěr1' druhó snlluvní stranč.
Poté smluvní stratra' která yýpor'čd. podala je povinna o r'1ipor.čdi informol'at Krajský
úiad Králor e]rradeckeho k ra.ie.

4. Tato smlour,a zanikne v případě. kdy r"rově přijatou rrclvelou zákona o pozemních
komunikacích výkon předmětné agendy přejde zpět na obce s rozšířenou působnclstí a to
následující dcn po dni zr'eřc'inční této no\'el.v ve Sbírce zákonů. resp. dncrn účinnosli této

novely.

V. Společná a závěrcčná ustanrrr cní

1. Po dobu platnosti této smlou\,}'vede nlěsttl Rychnov nad KněŽrrotr vešlier.ou spisor.tlu
agendu souvise.jicí s výkorrcm činno tí dle čl. [l ' srnlour, r,,. V pr.ípadč ukončctrí tóttl
smlouv1'' předá měSto R1'chnor rrad KněŽnou obci Voděrird1' spisor'ou agendu sour.isející
s předmčtcm této smlour,v a to do 3Oti dnťr ode dr-re ukončení stliour,\. pokucl se snr1r:r,.ní

strany nedohodnou j inak.

2. Snrluvní strany zr'eřejní veřejnoprávní snrlour'u bezoclk]adně po jejírn r:zavření na
úředních dcskách svých obecnícl-r Úřadů na dobu nejrnénč l5 drrir.

3. Po dobu platnosti ióto smlouv-l r'yvěsi sn-rluvní Stranv na ťu'eclních dcskách
obecních úřadů inlbrmaci o uzar.ření smlouvv a.jejím předmětLr.

4. Změnit obsal-r této smiour'}. lze jen písemnou dolrodotr obou snll::r,níclr stran. k jcjírrrtrŽ

uza\,ření jc třeba souh]asu Krajského úřadu Krá|ovéhradcckóho 1iririe.

5' Vztah1' vypJÝva.jící z této smlouvy r,ýslor'ně touto smiou\ou neupralcnó sc říclí
příslušnýrni ustanor'enítni sprár'ního řádu uprar,ujícílni veřejnoprzíl'ní stnlour.-r,'.

6' Smluvní stran1' vÝslol,ně souhlasí s tim. aby tato smlollva bvla uvedena v přehledu
nazr'aném Smlouvv r'edenóm mčstem \chnov nad Kněmou. Smluvní sLrany r''ýslovnč
souhiasí. Že tato smlou\'a múŽe být bez jakýchkoliv omezení zr'ei.ejtrěna na oficiálních

s\ \'c n



webových stránkách měSta R.vchnov nad KněŽnou lla síti |ntcrnct (http://w\vw'rvci1l1o\.-

city.cz) a to Včettlě všeclr případných příloh a dodatků. Srnluvní stran''. pl.ohlaŠují. Že

skutečnosti ul'edené r' 1é1o smiouvě nepovaŽují za obchclclní tajcnlstr'i r',e snry'slu

příslušných ustanor.ení prár'nich předpisů.

7. Tato smlouvn 5g 1'ylr6tovuje ve třech stejnopisecl,r. ktcré po jcdnom obc1rží město
Rychnov nad KněŽllou. obcc Voděracl1" a.jeden stejnopis Krajský úřad K rálovóhradcckóho
kraje spolu se Žádosti o souhlas s uzavřenim veřejnoprávní smlouv1''

8. Příloil-v této Smiouv}'tvoři usnescní Rady mčsta Rychnov nad KněŽnou. usncscní Rady
obce Voděrady a pravon]ooné rozhodnuti krajského úřadrr . o sttulrlasu s uzar řcrrínl této

smlouvv.

V l{r'chnoró nad Kl1čŽllotl ll.]().]()líl

OBEC
Vocěrodvocerooy

5i 7 34 p. Voděrody
okr Rvchnov n. Kn.

Starosta obce Voděrady
D^ \,í;^l" ̂
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StaroSta měSta Rychnov nad Knýnou
Ing. Jan Skořepa /


