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Vyznačení doložky právní moci
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 10. 2016.

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: KÚOK/92635/2016/ODSH-SH/7267
Č. j.: KUOK 93026/2016

V Olomouci 20. září 2016

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Soňa Čechová
tel.: 585 508 596
fax: 585 508 336
e-mail: s.cechova@kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, (dále jen
„krajský úřad“), příslušný podle ustanovení § 63 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
ve spojení s ust. § 160 odst. 5 a ust. § 178 odst. 2 větou první zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl o žádosti
účastníka řízení statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, adresa sídla: Horní
náměstí 583, 779 11 Olomouc (dále jen „město Olomouc“), kdy dalším účastníkem
řízení je obec Bukovany, IČ: 00576263, adresa sídla: 779 00 Bukovany 57 (dále jen
„obec Bukovany“), která krajskému úřadu došla dne 19. 9. 2016, o udělení souhlasu
s uzavřením přiložené veřejnoprávní smlouvy, takto:
Podle ust. § 63 odst. 1 zákona o obcích a ust. § 160 odst. 5 správního řádu krajský úřad
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Olomouc a obcí Bukovany (dále též
„smluvní strany“), podle níž příslušný orgán města Olomouce bude vykonávat pro
příslušný orgán obce Bukovany přenesenou působnost na úseku speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle ust. § 16 odst. 1 ve spojení s ust.
§ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přičemž smlouva
byla uzavřena bez finanční kompenzace a doba trvání této veřejnoprávní smlouvy byla
sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Předložená veřejnoprávní
smlouva současně předpokládá, že k pozbytí její účinnosti dojde okamžikem nabytí
účinnosti právní úpravy, která změní věcnou a místní příslušnost u agendy uvedené
v článcích I. a II. smlouvy.
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