
Dodatek č. 1 
 

k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015  
 

uzavřené 06.01.2016 mezi městem Holešov a obcí Jankovice na základě usnesení 
Zastupitelstva města Holešova č. 126/7/ZM/2015 ze dne 21.12.2015 a usnesení 
Zastupitelstva obce Jankovice č. 10/4/2015 ze dne 14.12.2015, dle ustanovení § 3a zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
Město Holešov 
se sídlem Masarykova čp. 628, 769 01  Holešov 
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Seifertem 
IČO: 00287172 
dále jen „město Holešov“ na straně jedné 
 
a 
 
Obec Jankovice 
se sídlem Jankovice čp. 101, 769 01  Holešov 
zastoupená starostou Miroslavem Darebníkem 
IČO: 00287288 
dále jen „obec Jankovice“ na straně druhé 
 
se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy uzavřením Dodatku č. 1. 
 

Čl. II 
Předmět dodatku 

 
Upravuje se Čl. III – Smluvní rozsah činností a úkolů, odst. 1. veřejnoprávní smlouvy č. 
2/2015, který zní nově takto 
 
1. Městská policie Holešov bude při zachování veškerých práv a povinností strážníka 
vyplývajících ze zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
provádět: 
 
a) měření rychlosti vozidel na katastrálním území obce Jankovice. V případě zjištění 
porušení ustanovení § 18 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, bude městská policie dle platných právních norem vozidla zastavovat a řidiče 
postihovat za přestupek. V případě neuznání přestupku řidičem zpracuje příslušnou 
dokumentaci a přestupek postoupí příslušnému správnímu orgánu. Dále vyrozumí příslušný 
správní orgán o spáchání přestupku spadajícího do bodového hodnocení. 
 
b) kontrolu dodržování dopravního značení na katastrálním území obce Jankovice. V případě 
zjištění porušení ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve 
znění pozdějších předpisů, bude městská policie dle platných právních norem vozidla 
zastavovat a řidiče postihovat za přestupek. V případě neuznání přestupku řidičem zpracuje 
příslušnou dokumentaci a přestupek postoupí příslušnému správnímu orgánu. 
 



Čl. VI 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je uzavřen a účinnosti nabývá dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. 

 
1. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách 
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 
 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdrží 
město Holešov, obec Jankovice a Krajský úřad Zlínského kraje se žádostí o souhlas 
s uzavřením tohoto dodatku. 
 
4. Přílohu k dodatku tvoří usnesení Rady města Holešova z 08.03.2021 č. 68/5//RM/2021 a 
Zastupitelstva obce Jankovice z 08.02.2021 č. 13/6/2021 o souhlasu s uzavřením tohoto 
dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu 
k uzavření tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 
 
 
 
Holešov 17.03.2021  Jankovice 24.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Mgr. Rudolf Seifert, v. r.  Miroslav Darebník, v. r. 
starosta města Holešova  starosta obce Jankovice 



 

  
Krajský úřad Zlínského kraje IČO: 70891320 
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 559  
761 90  Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 
 

  

Odbor právní  
a Krajský živnostenský úřad 
oddělení státního občanství a přestupků 

  Město Holešov                Obec Jankovice 

  Masarykova 628              Jankovice 101 

  769 01 Holešov                 769 01 Holešov         

 

    

    

Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 

9.4.2021 Mgr. Blanka Durďáková KUZL/20691/2021  KUSP/20691/2021/PŽÚ 
 

Rozhodnutí 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad (dále jen „správní orgán“) jako věcně 
i místně příslušný orgán podle § 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), a části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 uděluje   s o u h l a s 

s uzavřením dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi městem Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, 
IČ: 00287172, a obcí Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov, IČ: 00287288, ze dne 24.3.2021 na výkon 
úkolů a činností vyplývajících ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
Městskou policií Holešov ve správním obvodu obce Jankovice v rozsahu a za podmínek stanovených 
smlouvou, ve znění dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou počínaje ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.   
 
Odůvodnění : 
Správní orgán obdržel dne 26.3.2021 žádost města Holešov a obce Jankovice o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy ze dne 24.3.2021, na jejímž základě bude Městská policie Holešov v rámci 
úkolů stanovených v zákoně o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a dle zvláštních zákonů, které 
k výkonu určitých činností a úkolů opravňují obecní policii, v rozsahu stanoveném smlouvou, ve znění dodatku 
č. 1, vykonávat úkoly a činnosti na území obce Jankovice. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  

Návrh byl řádně doložen výpisem z usnesení Rady města Holešov a výpisem z usnesení Zastupitelstva obce 
Jankovice, kterými orgány obcí vyslovují souhlas s uzavřením dodatku č. 1veřejnoprávní smlouvy. 

Správní orgán po přezkoumání obsahu veřejnoprávní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, a posouzení všech 
dalších písemných podkladů, které mu byly předloženy, dospěl k závěru, že předložená veřejnoprávní 
smlouva, ve znění dodatku č. 1, splňuje veškeré zákonem požadované náležitosti stanovené v ustanovení  
§ 3c zákona o obecní policii. Správní orgán neshledal žádné důvody, které by bránily udělení souhlasu 
s uzavřením uvedené veřejnoprávní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, proto rozhodl tak, jak je popsáno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Poučení : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení jeho písemného vyhotovení 
k Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím odboru právního a Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu 
Zlínského kraje. 
 
 
Mgr. Blanka Durďáková                                                                    
právnička 
oddělení státního občanství a přestupků 
odbor právní a Krajský živnostenský úřad 

 



 

  
Krajský úřad Zlínského kraje IČO: 70891320 
tř. Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 559 
761 90  Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 
 

  

Odbor právní 
a Krajský živnostenský úřad 
oddělení státního občanství a přestupků 

Město Holešov                   Obec Jankovice 

Masarykova 628                 Jankovice 101 

769 01 Holešov                   769 01 Holešov  

    

    

Datum Oprávněná úřední osoba  Číslo jednací Spisová značka 

27.4.2021                 Mgr. Blanka Durďáková  KUZL/27670/2021                  KUSP/20691/2021/PŽÚ 

  

 

 

 
Oznámení o nabytí právní moci 
 
Sdělujeme Vám, že námi vydané rozhodnutí č. j. KUZL/20691/2021 ze dne 9.4.2021, kterým byl 
udělen souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Holešov  
a obcí Jankovice na výkon úkolů a činností vyplývajících ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,  
ve znění pozdějších předpisů, Městskou policií Holešov ve správním obvodu obce Jankovice v rozsahu 
a za podmínek stanovených smlouvou, ve znění dodatku č. 1, nabylo právní moci dne 27.4.2021. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Blanka Durďáková     
právnička  
oddělení státního občanství a přestupků 
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