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Klasifikace informací: Neveřejné  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost města Příbor 
ze dne 8. 2. 2023 o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Příbor a obcí Trnávka, 

a podle § 3a odstavce 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 164 odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   

u d ě l u j e  s o u h l a s  

k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Příbor, IČ 00298328, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 
19, 742 58 Příbor, a obcí Trnávka, IČ 00848441, se sídlem Trnávka 1, 742 58 Trnávka, jakožto účastníky 
řízení, na jejímž základě bude městská policie zřízená městem Příbor vykonávat úkoly stanovené zákonem 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve smlouvou stanoveném rozsahu 
rovněž na území obce Trnávka. 

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
o udělení souhlasu k jejímu uzavření nabude právní moci.  

Uzavřená veřejnoprávní smlouva je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění 
Dne 8. 2. 2023 byla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost města Příbor o udělení 
souhlasu podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Příbor, zastoupeným místostarostkou Ing. Danou Foriškovou, Ph.D., 
a obcí Trnávka, zastoupenou starostou Daliborem Šimečkou, na jejímž základě bude městská policie zřízená 
městem Příbor vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, ve smlouvou stanoveném rozsahu rovněž na území obce Trnávka.    

Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne uzavření. 
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Klasifikace informací: Neveřejné  

Protože všem účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, upouští se podle § 68 odst. 4 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od dalšího odůvodnění. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu vnitra, a to podáním 
učiněným u krajského úřadu, který rozhodnutí vydal. 

 
 
 
Mgr. Václav Těžký, LL.M. 
vedoucí oddělení legislativního a organizačního 
odboru právního a organizačního 

 

 
 
Příloha 
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Příbor a obcí Trnávka 

Rozdělovník 
Účastníci řízení: město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

                       obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 Trnávka  
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