VeřeinoDrávní smlouva č. 7

k zaJHtči]Í člDno!ti st"láli]Ího stavcbníbo úŤadu dle ustAnovcbf 8 16 odit. 1 a 8 40 od!t, 5 pÍ!m, m *kong č.. 13A997 S.b,. .o
lánování a stavebním řádu
zákona č.
15 odst. 1
]atném znění
ozemních l{omunikacích
(_stavební zákon\. v D]atném znění

Na základě usnesení Rady statutárního města Karlovy Vary ze dne 24.5.2016, číslo RM/818/5/16 a usnesením Zastupitelstva města
Krásné Údolí ze dne 27.4.2016, číslo 03/16, uzavírají v souladu s ustanovením § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a s ustanovením § 160 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek 1.
• Smluvní strany

1. Statutární město Karlovy Vary
zastoupené starostou obce: Ing. Petrem Kulhánkem
se sídlem: Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary
IČO: 00 254 657

kraj Karlovarský
(dále jen „město Karlcivy Vary" )
2. Město Krásné Údolí

szeasstíodťepiTéKsrtá:::tůud.oll?g7.7ťl3#4lnoe,mT:ruaž?áem
IČO: 00 573 256

kraj Karlovarský
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary

(dáie jen „město Krásné Údolí")
Článek 11.

Předmět smlouvy
1.

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude Magistrát města
Karlovy Vary na místo Městského úřadu v Krásném Údolí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem
orgánům obce ve správním obvodu města Krásné Údolí v rozsahu vymezeném čl. 111. této smlouvy.

2

#vgi:'#:sttséí:hsomú'ř°audvuyvb#áesnY#S;roá,tí města Kar]°Vy Vary místně Příslušným správním orgánem v řízení ve správním

3.

Výnos správních poplatků, nákladů řízení a pokut souvisejících s výkonem přenesené působnosti v rozsahu vymezeném čl. III.

této smlouvy je příjmem města Karlovy Vary.
Článek 111.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

gsdt:ávtánTěast3ožo:i;šyč,Yna:ťt',#esťni3:Uí'ití'hosspp'::Zís*Y,a'á:'g:č:;Ckhon3:á:dvaevksůprá;:í:ys::á:uúL::trsákverhí3húřč:::°;tkrpářs'nés:rá#m
výkon agendy speciálního stavebního úřadu u staveb místních komunikací jako přenesenou působnost svěřenou speciálním stavebním
úřadům v rozsahu stanoveném § 16 odst.1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územni'm plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Úhrada nák]adů

Ř#tunvéntsdt:#Xas#k°ohn°:!:h::e#ť:3npořset:mětusm'°UvyvurčenémrozsúunenáležíměstuKmlovyvmypříspěvekzrozpočtuměsta
Článek v.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do 31.12.2016. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Karlovarského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

Článek vl.
Společná ustanovení

;p:;:#.st::gx:y::ehJ:í ,Vee:;J.;oap;á:zn:v;:n,ío,:řeJbneozporá51naíd;#:vJ;J :mtou::Viů:í,n::iyd:snkeá?h ks:žcnha:š'e cpnrícvhn ';ř:::' pSoo::'b:
nejméně 15 dnů. Smluvní strany zašlou veřejnoprávní smlouvu Krajskému úřadu Karlovarského kraje ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje.
2.

Po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvni' strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

3.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrži město Karlovy Vary, jeden město Krásné
Údolí ajeden stejnopis, včetně příslušných příloh obdrží Krajský úřad Karlovarského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

4.

Nedi'lnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady statutárního města Karlovy Vary a usnesení Zastupitelstva města Krásné
Údolí a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

5.

Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udáni' důvodu. Výpovčdní lhůta činí 1 měsíc a počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po`měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Výpověď musí
být oběma stranami oznámena Krajskému úřadu Karlovarského kraje.

6.

Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, která vyžaduje souhlas Krajského úřadu Karlovarského
kraje.

7.

Smluvní strany se zavazují, že po skončení účinnosti smlouvy si vzájemně předají všechny věci související s plněním

předmětu této smlouvy, zejména správní spisy.

VKrásnémúdoHdne.J#é.2oi6
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