
DOHODA  
o změně Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Tursko a obcí Úholičky podle ustanovení 

§ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněná ve 
Věstníku Středočeského kraje pod č. 76/VS/2007 (KS) k zajišťování výkonu přenesené 

působnosti ve věcech přestupků  

  
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Úholičky č. 54/30VZ/2022 ze dne 19. 9. 2022 a usnesení 
Zastupitelstva obce Tursko č. 7/7/22 ze dne 19. 9. 2022 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu:  
 

Smluvní strany 
Obec Úholičky 
se sídlem: Náves 10, 252 64 Úholičky    
IČO: 00640727 
zastoupená starostkou Ing. Terezií Kořínkovou 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice  
Středočeský kraj  
a  
Obec Tursko 
se sídlem: Čestmírovo náměstí 59, 252 65 Tursko 
IČO: 00241768  
zastoupená starostou Václavem Vlkem   
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice 
Středočeský kraj 

Čl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2007 Veřejnoprávní smlouvu o přenosu výkonu přenesené působnosti na 
úseku přestupků na orgány obce Tursko namísto orgánů obce Úholičky. Tato Veřejnoprávní smlouva byla dne 
16. 3. 2007 zveřejněna v částce 2 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje pod č. 76/VS/2007 (KS). 
Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Souhlas k uzavření této smlouvy vydal Krajský úřad 
Středočeského kraje svým rozhodnutím č.j. 08158/2007/KUSK ze dne 24. 1. 2007. Rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 13. 2. 2007.  
 

Čl. 2 
Smluvní strany se v souladu s § 166 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na změně Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné dne 16. 3. 2007 v částce 2 Věstníku právních 
předpisů Středočeského kraje pod č. 76/VS/2007(KS), a to takto: 
 
Čl. V. (Společná ustanovení), odst. 1 se mění tak, že se text „na dobu neurčitou“ nahrazuje textem „na dobu 
určitou do 14. 10. 2022“. 
   

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této dohody nabude právní moci. 

2. Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis 
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Středočeského kraje.  

3. Po ukončení platnosti Veřejnoprávní smlouvy budou dokumenty přestupků, jejichž projednání nebude 
ukončeno, předány Městskému úřadu Černošice.  

4. Přílohami této Dohody jsou usnesení Zastupitelstva obce Úholičky č. 54/30VZ/2022 ze dne 19. 9. 
2022 a usnesení Zastupitelstva obce Tursko č. 7/7/22 ze dne 19. 9. 2022  

 
V Úholičkách dne: …………………                             V Tursku dne:   ……………………………….. 
  
 
 
 
 
 
………………………………………………                 …………………………………………………. 
                    Obec Úholičky                                                                         Obec Tursko 
      Ing. Terezie Kořínková - starostka                                                    Václav Vlk - starosta 
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