Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Kořenov
o zajištění činnosti obecní policie
uzavřená dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s ustanovením § 66c zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dle ustanovení § 159 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.

I.
Smluvní strany
Obec Kořenov
se sídlem: Kořenov 480, 468 49 Kořenov
IČ: 00262241
zastoupená starostou obce Lubošem Markem
a
město Tanvald
se sídlem: MěÚ Palackého 359, 468 41 Tanvald
IČ: 00262587
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Vyhnálkem
II.
Předmět smlouvy
Město Tanvald jako zřizovatel Městské policie Tanvald (dále jen městská policie) se zavazuje,
že bude na katastrálním území obce Kořenov vykonávat měření rychlosti projíždějících
vozidel prostřednictvím mobilního měřiče rychlosti a stacionárních měřičů rychlosti. Měření
rychlosti bude prováděno po dobu účinnosti smlouvy v úsecích určených a schválených
Policií ČR v obou směrech na silnici I/10 v obci Kořenov. Provoz stacionárních měřičů
rychlosti bude bezobslužný a nebude vyžadovat přítomnost strážníka městské policie v místě
měření.

III.
Úhrada nákladů
Město Tanvald poskytne předmět smlouvy dle článku II. obci Kořenov bezúplatně.

IV.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabude účinnosti dne, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní
moci.
Tuto smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne plynout
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď
doručena druhé smluvní straně. Tuto smlouvu lze také zrušit vzájemnou dohodou obou
smluvních stran.

V.
Závěrečná ustanovení
Uzavření smlouvy s obcí Kořenov o zajištění činnosti Městské policie Tanvald na území obce
Kořenov bylo schváleno usnesením Rady města Tanvald č. 62/5/2020/c ze dne 4. 3. 2020 a
usnesením Zastupitelstva obce Kořenov č. 80/20 ze dne 6. 5. 2020. Tato usnesení stejně jako
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Současně se smlouva zveřejní ve Věstníku
právních předpisů Libereckého kraje.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na Městském úřadu Tanvald a
na Obecním úřadu Kořenov.
Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž město Tanvald obdrží jeden stejnopis,
obec Kořenov jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu
s žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.

V Tanvaldu dne 18. 5. 2020

Mgr. Vladimír Vyhnálek v. r.
starosta města Tanvald

V Kořenově dne 18. 5. 2020

Luboš Marek v. r.
starosta obce Kořenov

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 17.06.2020, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 40785/2020,
SO/170/2020 VPS/OP/2 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
JUDr. Jiří Němec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajský úřad Libereckého kraje

