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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor právní a legislativní (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně příslušný orgán dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný orgán dle § 11 odst. 1
písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), a v souladu s § 160 odst. 5 správního řádu, vydává ve správním řízení
ve věci žádosti o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 4 k veřejnoprávní
smlouvě na výkon přenesené působnosti v oblasti evidence obyvatel podle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Tachov
a obcí Hošťka toto rozhodnutí:
Krajský úřad
uděluje souhlas
s uzavřením dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti
v oblasti evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, mezi městem Tachov, IČO: 00260231, Hornická 1695, 347 01
Tachov, a obcí Hošťka, IČO: 00259853, Hošťka 75, 348 06 Přimda.

Odůvodnění
V částce 4/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje byla pod
č. 139/VS/2010 publikována veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti
v oblasti evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, mezi městem Tachov a obcí Hošťka. Uvedená veřejnoprávní
smlouva byla následně měněna dodatky (dodatkem č. 1 zveřejněným v částce
2/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje pod č. 71/VS/2012, dodatkem
č. 2 zveřejněným v částce 1/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje pod
č. 12/VS/2014 a dodatkem č. 3 zveřejněným v částce 1/2016 Věstníku právních
předpisů Plzeňského kraje pod č. 20/VS/2016).
Dne 15. 11. 2017 krajský úřad obdržel žádost o vydání souhlasu s uzavřením
dodatku č. 4 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě. Předmětem dodatku č. 4 je
prodloužení doby trvání výše uvedené veřejnoprávní smlouvy do 31. 12. 2019 (čl. IV
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uvedené veřejnoprávní smlouvy) a úpravy znění čl. II. odst. 1 písm. c) uvedené
veřejnoprávní smlouvy. Podáním žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení.
Krajský úřad po seznámení se všemi podklady shledal, že předmětný dodatek č. 4
k veřejnoprávní smlouvě je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem,
a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Obec, která je smluvní stranou dodatku, ho bezodkladně poté, co byl uzavřen,
zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona o obcích).
Uzavřený dodatek musí být každému přístupný na obecním úřadu obce, která je jeho
smluvní stranou (§ 66c odst. 3 zákona o obcích).

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání
k Ministerstvu vnitra České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru právního a legislativního.

Mgr. Daniel Hajšman
vedoucí odboru právního a legislativního
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov (datová schránka)
Obec Hošťka, Hošťka 75, 348 06 Přimda (datová schránka)
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