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 466 026 163

ROZHODNUTÍ
Město Lanškroun IČ 00279102
se sídlem nám. J.M. Marků 12
563 01 Lanškroun
zastoupené starostou města
Mgr. Radimem Vetchým

Obec Lubník IČ 00279196
se sídlem Lubník 94
563 01 Lanškroun
zastoupená starostou města Lanškroun
na základě plné moci

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad,
jako věcně, funkčně a místně příslušný orgán podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě návrhu účastníků řízení
– města Lanškroun a obce Lubník,

u d ě l u j e

s o u h l a s

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi shora uvedenými účastníky řízení, jejímž
předmětem je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů, stavebním úřadem Městského úřadu Lanškroun namísto
orgánu obce Lubník (RÚIAN).

O d ů v o d n ě n í:
Dne 30.10.2017 obdržel Krajský úřad Pardubického kraje návrh ve věci uzavření
veřejnoprávní smlouvy ve shora uvedené záležitosti. K návrhu byly připojeny: 3x stejnopis
veřejnoprávní smlouvy, plná moc, usnesení zastupitelstva obce Lubník č. 40/2017 ze dne
25.8.2017 a výpis z usnesení rady města Lanškroun č. 477/RM/2017 ze dne 4.9.2017,
z nichž je patrné řádné schválení předmětné veřejnoprávní smlouvy.
Na základě shora uvedených dokladů lze konstatovat, že projev vůle uzavřít předloženou
veřejnoprávní smlouvu je nesporný. Byl učiněn osobami k tomu oprávněnými, po předchozím
projednání ve volených orgánech účastníků řízení. Předložený návrh smlouvy obsahuje
zákonem stanovené náležitosti a není v rozporu s právními předpisy.
Ohledně platnosti a účinnosti této veřejnoprávní smlouvy krajský úřad uvádí, že jeho souhlas
je v souladu s § 63 odst. 1 zákona o obcích a § 160 odst. 5 správního řádu podmínkou
platnosti smlouvy. Smlouva je dle ustanovení § 164 odst. 3 správního řádu uzavřena a
zároveň účinná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu
vnitra České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu.

JUDr. Miroslav Mocek, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního
a krajského živnostenského úřadu
elektronicky podepsáno

otisk úředního razítka

