
Město Český Brod 

TISK  č.  24 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Výpověď VPS přestupky Bříství 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Klára Uldrichová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 

 - s výpovědí veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 3. 10. 2006 mezi městem Český 
Brod a obcí Bříství č. 65/VS/2006  k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve 
věcech přestupků ke dni 31. 12. 2020. 
 
Důvodová zpráva: 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souvislosti se zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a změně 
souvisejících zákonů a prováděcí vyhláškou č. 246/2020 Sb., o stanovení správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a 
příslušnosti některých obcí do jiného okresu, které nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021, 
přechází obce Kounice, Bříství a Vykáň pod ORP Lysá nad Labem. 
Podle § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 
znění pozdějších předpisů je možné mít uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o přenosu 
příslušnosti k projednávání přestupků pouze s obcí s rozšířenou působností nebo s 
obcí s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se obec nachází.  
Podle čl. 4 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Bříství 
je možné ukončit veřejnoprávní smlouvy výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.  
Problematiku výpovědi veřejnoprávní smlouvy upravuje § 166 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Z výše uvedeného vyplývá, že uzavřená smlouvy by se od 1. 1. 2021 dostala do 
rozporu s právními předpisy. Ukončení smlouvy dohodou nebylo ve smlouvě 
upraveno, proto navrhujeme ji vypovědět. Výpověď je třeba doručit druhé smluvní 
straně do konce září 2020. 
V současné době stačí, aby výpověď odsouhlasila rada města, nicméně vzhledem k 
tomu, že smlouvu schvalovalo zastupitelstvo, překládáme výpověď do zastupitelstva 
města. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme vypovědět. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Minimální.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

   

 
 


