Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací
Číslo smlouvy:

285/16/S/OVV

Na základě usnesení Rady města Šternberka č. 1113/34 ze dne 16.05.2016 a
usnesení Zastupitelstva obce Lipina č. UZ/2/4/2016 ze dne 06.05.2016 uzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Článek I.
Smluvní strany
1. Město Šternberk
zastoupené:
sídlo:
IČ:
kraj

starostou Ing. Stanislavem Orságem
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
Olomoucký

dále jen „Město Šternberk“
a
2. Obec Lipina
zastoupená:
sídlo
IČ:
kraj
příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností:

starostou Tomášem Pudlem
Lipina 81, 785 01
00635278
Olomoucký
Šternberk

dále jen „Obec“

Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zabezpečení výkonu působnosti speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací orgány Města Šternberka namísto orgánů
Obce.
Článek III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů budou orgány Města Šternberka vykonávat namísto
1

orgánů Obce s ohledem na § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon o
pozemních komunikacích) v jejím správním obvodu přenesenou působnost
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích.
2. Spisový materiál v projednávaných věcech bude uložen u orgánu Města
Šternberka.
3. Výnos z pokut a správních poplatků uložených Městem Šternberk v řízeních při
plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Šternberka.
Čl. IV
Úhrada nákladů
1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. III. této smlouvy se Obec zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu Městu Šternberk dohodnutou paušální částku ve výši
3.000,00 Kč za každé meritorní rozhodnutí vydané speciálním stavebním úřadem
ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích pro Obec.
2. Město Šternberk vystaví do 15 dnů po uplynutí kalendářního pololetí za toto
uplynulé kalendářní pololetí fakturu se splatností 10 kalendářních dnů. Při
nedodržení splatnosti uvedené na faktuře se stanoví úrok z prodlení ve výši
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem, kdy
nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení
souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodů s dvouměsíční
výpovědní lhůtou počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Jedno vyhotovení
výpovědi doručí podávající strana Krajskému úřadu Olomouckého kraje.
3. Smlouvu je možné ukončit rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
4. V případě, že dojde ke změně věcné a místní příslušnosti u agendy uvedené
v článcích II. a III. smlouvy na základě zákona o pozemních komunikacích,
pozbývá tato smlouva účinnosti dnem nabytí účinnosti takové právní úpravy.
Čl. VI
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Smluvní strany zašlou
tuto smlouvu Krajskému úřadu Olomouckého kraje se žádostí o udělení souhlasu
k jejímu uzavření.
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2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Šternberka č.
1113/34 ze
dne 16.05.2016 a usnesení Zastupitelstva obce Lipina č.
UZ/2/4/2016 ze dne 06.05.2016, a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopise
obdrží obě smluvní strany a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Olomouckého
kraje.
5. Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran.
Ve Šternberku dne 01.06.2016

V Lipině dne 01.06.2016

Ing. Stanislav Orság v. r.
starosta města Šternberka

Tomáš Pudl v. r.
starosta obce Lipina
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