
Veřejnoprávní smlouva 

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 

identifikace, adres a nemovitostí 

uzavřená mezi městem Harrachov a městem Tanvald 

 
Smluvní strany: 

 

1. město Harrachov 

zastoupené: starostou města Ing. Jaroslavem Čechem 

adresa obecního úřadu: Harrachov 150, 512 46 Harrachov  

příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Tanvald 

IČO: 00275697 

 

a 

 

2. město Tanvald 

zastoupené: starostou města Mgr. Vladimírem Vyhnálkem 

adresa městského úřadu: Palackého 359, 468 41 Tanvald 

IČO: 00262587 

 

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva města Harrachov č. 8/14/2020 ze dne 

11.3.2020 a usnesení Rady města Tanvald č. 61/5/2020 ze dne 4. 3. 2020. a v souladu 

s ustanovením § 63 a § 66c  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 159 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku, tuto 

veřejnoprávní smlouvu: 

I. 

Předmět smlouvy 

1) V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Tanvald pro 

orgány města Harrachov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními 

předpisy orgánům obce ve správním obvodu města Harrachov v rozsahu vymezeném touto 

veřejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“). 

2) Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 

územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních 

registrech“), orgány města Tanvald namísto orgánů města Harrachov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

II. 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

1) Orgány města Tanvald (Městský úřad Tanvald) budou místo orgánů města Harrachov 

podle zákona o základních registrech zapisovat do informačního systému územní 

identifikace, adres a nemovitostí následující údaje: 

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona o základních registrech, pokud stavební objekt 

nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a město Harrachov je 

proto editorem těchto údajů podle § 42 odst. 4 zákona o základních registrech 

(identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní 

prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním bodu 

stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 

technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního 

objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění), 

b) podle § 43 odst. 4 zákona o základních registrech (název ulice a údaje o vazbách 

ulice na ostatní územní prvky), 

c) podle § 44 odst. 1 zákona o základních registrech (změny údajů o adresním místě 

a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce).  

2) Orgány města Harrachov budou údaje podle odst. 1 předávat orgánu města Tanvald 

bezodkladně a orgány města Tanvald jsou povinny získané údaje zapsat do informačního 

systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději do 5 pracovních dnů 

následujících od jejich obdržení. 

3) Údaje podle odst. 1 budou předávány v rozsahu umožňujícím provedení zápisů v souladu 

s metodikami Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro jednotlivé typy zápisů. 

Tyto metodiky jsou dostupné na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního http://www.cuzk.cz/. 

 

III. 

Úhrada nákladů 

1) Za výkon přenesené působnosti podle čl. II smlouvy uhradí město Harrachov městu 

Tanvald náklady ve výši 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každý provedený 

úkon.  

2) Tyto náklady bude město Tanvald fakturovat městu Harrachov za příslušné kalendářní 

čtvrtletí vždy do 20. dne následujícího měsíce. 

 

IV.  

Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva se uzavírá ode dne jejího uzavření na dobu neurčitou. Smlouva bude 

uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o 

udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 

2) Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 

uvedení důvodu, ve dvouměsíční výpovědní době. Výpovědní doba začíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně. 

 

 



  

 

 

 

 

3) Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu na úředních deskách bezodkladně 

poté, co bude uzavřena, a to nejméně na dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní 

smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 

4) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, 

která je její smluvní stranou. 

5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží 

po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje. 

6) Krajský úřad Libereckého kraje obdrží stejnopis této smlouvy spolu s přílohami 

uvedenými v čl. IV odst. 7 písm. a) a písm. b) a s žádostí o souhlas s uzavřením této 

veřejnoprávní smlouvy. 

7) Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) usnesení Zastupitelstva města Harrachov č. 8/14/2020 ze dne 11. 3. 2020 

b) usnesení Rady města Tanvald č.  61/5/2020 ze dne 4. 3. 2020 

c) pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu 

k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

V Harrachově dne 14. 04. 2020 

 

město Harrachov 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čech v. r. 

      starosta 

V Tanvaldu dne 20. 04. 2020 

 

město Tanvald 

 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek v. r. 

          Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 13.05.2020, kdy 

nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 32027/2020,  

SO/126/2020 VPS/ZR/4 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 

 

JUDr. Jiří Němec v. r. 

vedoucí správního odboru 

Krajský úřad Libereckého kraje 

 

 


