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ROZHODNUTÍ
Krajs§ úřad Středočeskéhokraje, Odbor
podle ustanovení § 65 odst.

I zákona ě.

správních agend a krajský živnostenslc,ý úřad, roáodl

12812000 Sb., o obcích (obecní ňízeni), ve zněni pozdějších

předpisů (dálejen zikon o obcích), o urěení pověřeného obecního úřadu k projednávání přestupků za
obec patřící dojeho správního obvodu, takto:

Krajs§ý úřad Středočeského kraje určuje Městslcý úřad Příbram jako příslušný pověřený obecní
úřad podle zákonaó.31412002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znénízákona é.38712004 Sb., a

ve spojení s ustanovením § 10 lyhl. č.

38812002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů

obcí srozšířenou působností,ve znění pozdějšíchpředpisů, kvýkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků za obec CHraštice s účinnostíod 1. ledna 2019,

Zároveň

Krajs§

úřad Středočeského kraje

20oÁ ze zák|adního příspěvku na

ýkon

roáodl převést na Městský úřad Příbram poměrnou

ěást

státní správy přiděleného obci Chraštice.

odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 20.IL20l8 žádost Renaty Skalové, starostky obce
Chraštice, o převedení výkonu státní sprály na úseku projednávání přestupků na pověřený obecní
úřad. Protože z obsahu žádosti je ňejmé, že obec není schopna plnit povinnost ve smyslu ustanovení
§ 7 odst. 2 zákona o obcích, Krajský úřad Sťedočeskéhokraje v souladu s ustanovením § 65 odst.

1

zákona o obcích rozhodl, že pro obec Chraštice bude přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků lykonávat výše uvedený pověřený obecní úřad, dojehož správního obvodu obec patří. O

převodu poměrné éásti 20oÁ příspěvku na

ýkon

státní správy z doléenéobce na pověřený obecní

úřad rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje na základé zjištěníprovedených ekonomickým
odborem.
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V případě, že obec Chraštice do budoucnazajistí ýkon přenesené působnosti v

agendě projednávání

přesfupků vlastními silami, popř. pokud bude uzavřena veřejnoprávní smlouva ve smyslu ustanovení
§ 63 zákona o obcích a § 105 zákona é. 25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

ařizeni o nich, o

zajištění ýkonu přenesené působnosti v agendě projednávání přestupků, přistoupí Krajský úřad
Středočeského kraje ke zrušení tohoto roáodnutí.

Toto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona o obcích zveíejní nejméně po dobu
15 dnů na úřední desce

obecního uřadu chraštice.

JUDr. Alice Opočenská
vedoucí odboru

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Chraštice dne:

Obdrží:
Obec Chraštice, k rukám starostky obce Renaty Skalové
Městský uřad Příbram, k rukám tajemnice uřadu Ing. Jaroslavy Polákové
Odbor finančníKrajského uřadu Sťedočeskéhokraje

