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Č. j.:  JMK 139913/2022 Sp. zn.: S - JMK 131943/2022 OKP Brno 26.09.2022  

   

   

   

R O Z H O D N U T Í  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 160 odst. 5 a § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 

Slavkov u Brna, a obcí Nížkovice, se sídlem Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna, sepsané dne 30.08.2022, 

podle které budou orgány města Slavkov u Brna vykonávat  namísto  orgánů  obce  Nížkovice v jejím 
správním obvodu přenesenou  působnost  podle  zákona  č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“), tedy budou zapisovat údaje vedené 
v informačním systému územní identifikace, adres a nemovitostí v rozsahu: 

a) dle § 42 odst. 4 zákona o základních registrech, pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu a obec Nížkovice je proto editorem těchto údajů dle § 42 odst. 1 až 3  zákona  
o základních registrech,  

b) dle § 43 odst. 4 zákona o základních registrech, 
c) dle § 44 odst. 1 zákona o základních registrech, 
a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel žádost města Slavkov u Brna, navenek 

zastoupeného starostou města Bc. Michalem Boudným, o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní 
smlouvy sepsané dne 30.08.2022 mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice. Podle uvedené 
veřejnoprávní smlouvy budou orgány města Slavkov u Brna vykonávat namísto orgánů obce Nížkovice 

v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona o základních registrech, tedy budou 

zapisovat údaje vedené v informačním systému územní identifikace, adres a nemovitostí v rozsahu a) dle              

§ 42 odst. 4 zákona o základních registrech, pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu a obec Nížkovice je proto editorem těchto údajů dle § 42 odst. 1 až 3  zákona                 
o základních registrech, b) dle § 43 odst. 4 zákona o základních registrech, c) dle § 44 odst. 1 zákona                        
o základních registrech, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou. 
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Krajský úřad konstatuje, že obě obce, které jsou smluvními stranami předmětné veřejnoprávní smlouvy, 
jsou povinny vykonávat přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností 
tak, jak požaduje ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Předmětem veřejnoprávní smlouvy je přenesená 
působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům všech obcí. Po formální stránce obsahuje 
předložená veřejnoprávní smlouva všechny náležitosti stanovené ustanovením § 63 odst. 2 zákona 
o obcích. 

Dále krajský úřad konstatuje, že předmětná veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 
§ 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tedy že 
veřejnoprávní smlouva není v rozporu s právními předpisy, neobchází je a je v souladu s veřejným zájmem. 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy nesnižuje důvěryhodnost veřejné správy, je účelné a obce mají při jejím 
uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy. Krajský úřad přitom posuzoval veřejnoprávní smlouvu podle 

jejího skutečného obsahu. 

K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu (ustanovení § 63 odst. 1 zákona 
o obcích). Dle ustanovení § 164 odst. 3 správního řádu, jestliže zákon stanoví, že k uzavření veřejnoprávní 
smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je veřejnoprávní smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas 
nabude právní moci. 

Protože účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, od dalšího odůvodnění se upouští (ustanovení 
§ 68 odst. 4 správního řádu). 

 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra 
prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Lhůta pro podání 
odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 

        Mgr. Radomír Zimek 

       pověřen vedením odboru kontrolního a právního 

 

         

 

 

 

 

Rozdělovník: 
Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00292311  

Obec Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 00292168 
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