
 

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv a jejich předmětu 
 

 
 
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

uzavřelo Město Telč veřejnoprávní smlouvy s obcemi: 
 
 
 

Bohuslavice Markvartice Sedlejov 
Borovná Mrákotín Stará Říše 
Černíč Mysletice Strachoňovice 
Dolní Vilímeč Mysliboř Svojkovice 
Doupě Nevcehle Urbanov 
Dyjice Nová Říše Vanov 
Horní Myslová Olšany Vanůvek 
Hostětice Olší Vápovice 
Jindřichovice Ořechov Volevčice 
Klatovec Panské Dubenky Vystrčenovice 
Knínice Radkov Zadní Vydří 
Kostelní Myslová Rozseč Zdeňkov 
Krahulčí Řásná Zvolenovice 
Krasonice Řídelov Žatec 
Lhotka Sedlatice  

 
 
 

Předmět smlouvy: 
 
Výkon přenesené působnosti – projednávání přestupků, k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1) 
zák. č. 200/1990 Sb. zákona o přestupcích v platném znění místně příslušná obec, a to: 
 
- přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny 
 
- přestupky proti veřejnému pořádku 
 
- přestupky proti majetku 
 
- přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních 
předpisů o provozu na pozemních komunikacích 
 
- přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých 
zdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských míst. 
 
  



 

Informace o uzavření veřejnoprávních smluv a jejich předmětu 
 

 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

uzavřelo Město Telč veřejnoprávní smlouvy s obcemi: 
 
 
 

Bohuslavice Mysletice Vanov 
Borovná Mysliboř Vanůvek 
Černíč Nevcehle Vápovice 
Dolní Vilímeč Olšany Volevčice 
Doupě Olší Vystrčenovice 
Dyjice Ořechov Zadní Vydří 
Horní Myslová Radkov Zdeňkov 
Hostětice Rozseč Zvolenovice 
Jindřichovice Řásná Žatec 
Klatovec Řídelov  
Kostelní Myslová Sedlatice  
Krahulčí Sedlejov  
Krasonice Strachoňovice  
Lhotka Svojkovice  
Markvartice Urbanov  

 
 
 

Předmět smlouvy: 
 
Výkon přenesené působnosti, k jejímuž výkonu je ve smyslu § 5 odst. 1) a v rozsahu § 3 odst. 
3) písm. g) a h) zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel v platném znění věcně a místně 
příslušná obec, tzn. zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel týkající 
se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého 
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého 
pobytu na území České republiky a údaje, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese 
pro doručování písemností, její změně nebo zrušení. 
 

 

 

 

 

 

 
 


