
veřejnoprávní smlouva
č. 28/2021

UZAVŘENÁ MEZI MĚSTEM KOSTELEC NAD ORLICÍ A OBCÍ LÍPA NAD ORLICÍ

Tato veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů městské policie je uzavřena podle 
ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů /a dle 
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1
Smluvní strany

1. Město Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
se sídlem: Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj, 
zastoupené starostou Františkem Kinským

a

2. Obec Lípa nad Orlicí
IČ: 00275077
se sídlem: Lípa nad Orlicí čp. 23, 517 21 Týniště nad Orlicí, Královéhradecký kraj, 
zastoupená starostkou Monikou Vrátilovou

Článek 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv 
a povinností smluvních stran při výkonu níže sjednaných činností městské policie na 
územní jiné obce, která obecní policii nezřídila.

2. Město Kostelec nad Orlicí jako zřizovatel Městské policie Kostelec nad Orlicí (dále jen 
MP) se zavazuje zajistit výkon některých níže sjednaných úkolů městské policie na 
území obce Lípa nad Orlicí, která nemá obecní policii zřízenou.

3. Městská policie Kostelec nad Orlicí bude v katastrálním území obce Lípa nad Orlicí 
vykonávat úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím 
stacionárního měřiče rychlosti.

4. MP bude oprávněna využít výstupů stacionárního měřiče k dohledu nad bezpečností 
a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a vykonávat činnosti s tím spojené 
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

5. Měření rychlosti a činnosti dle odst. 3 budou prováděny po dobu účinnosti smlouvy na 
silnici č. 1/11 v katastrálním území obce Lípa nad Orlicí výhradně na místech 
určených Policií ČR.

6. Provoz stacionárního měřiče rychlosti je zpravidla bezobslužný a nevyžaduje 
přítomnost strážníka MP v místě měření. MP však může využít dat z měřiče 
k bezodkladnému řešení přestupků na vhodném místě v katastru obce Lípa nad 
Orlicí, když uvedené bude realizováno zpravidla dvoučlennou hlídkou MP
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7 Úkoly vymezené veřejnoprávní smlouvou budou plněny v časovém rozsahu 
0:00 - 24:00 hod pondělí až neděle, tak aby byl zajištěn účel, pro který byla 
veřejnoprávní smlouva uzavřena. Město Kostelec nad Orlicí si vyhrazuje právo 
úpravy plnění časového rozsahu dle aktuálních potřeb.

8. Město Kostelec nad Orlicí poskytne Obci Lípa nad Orlicí bezplatně statistické údaje 
o provozu v měřeném úseku, budou-li mu známy. Statistické údaje budou 
poskytovány zpětně za každý uplynulý rok trvání smlouvy, a to ve formátu, který 
umožní stacionární měřič rychlosti. Statistickými údaji se rozumí údaj o počtu 
projíždějících vozidel a údaj o počtu zjištěných přestupků.

9. Obec Lípa nad Orlicí se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, 
každému strážníkovi MP písemné pověření, kterým bude strážník MP prokazovat 
oprávněnost výkonu pravomoci na území obce Lípa nad Orlicí, ve shora uvedeném 
rozsahu. Vzor pověření je přílohou této veřejnoprávní smlouvy.

Článek 3 
Úhrada nákladů

1. Obci Lípa nad Orlicí v souvislosti s instalovaným zařízením nevznikají žádné náklady.
2. Náklady spojené s výkonem shora uvedených úkolů městské policie na území obce 

Lípa nad Orlicí a náklady na správní činnosti spojené s vyřizováním zjištěných 
přestupků úsekovým stacionárním měřičem rychlosti nese Město Kostelec nad Orlicí.

3. Město Kostelec nad Orlicí poskytuje tuto službu Obci Lípa nad Orlicí zdarma.

4. Veškeré výnosy z činnosti dle předmětu smlouvy náleží v souladu s ustanovením 
§ 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Městu Kostelec nad Orlicí.

Článek 4
Doba trvání smlouvy

1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Veřejnoprávní smlouva může být zrušena dohodou, nebo může být vypovězena 

kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní lhůta je šestiměsíční a počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. O učiněné výpovědi 
budou smluvní strany veřejnoprávní smlouvy bezodkladně informovat Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje.

3. Tato smlouvaje uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

4. Tato smlouva nabude účinnosti dnem předání stacionárních měřičů rychlosti 
instalovaných v katastrálním území obce Lípa nad Orlicí Městu Kostelec nad Orlicí. 
Dnem předání se rozumí den, který je uveden na předávacím protokolu. Předání 
stacionárních měřičů rychlosti proběhne v rámci plnění smlouvy uzavřené mezi 
Městem Kostelec nad Orlicí a vítězným uchazečem zadávacího řízení na zakázku 
„Dodávka kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“ podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení

1. Obec Lípa nad Orlicí výslovně zmocňuje Město Kostelec nad Orlicí k zastupování 
Obce Lípa nad Orlicí v řízení u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení 
souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření 
na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů.

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s právní silou originálu, kdy po 
jednom vyhotovení obdrží Město Kostelec nad Orlicí, Obec Lípa nad Orlicí a Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje společně se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu této smlouvy tvoří výpis usnesení Zastupitelstva Města Kostelec nad Orlicí, 
výpis usnesení Zastupitelstva Obce Lípa nad Orlicí, pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy a vzor pověření strážníka MP, kterým bude prokazovat 
oprávněnost výkonu pravomoci na území obce Lípa nad Orlicí.

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážně 
míněnou vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani za nevýhodných podmínek.

7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, která 
podléhá souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

8. Tato smlouva byla schválena:

- usnesením Zastupitelstva Města Kostelec nad Orlicí č.1/2021 ze dne 15.03.2021,

- usnesením Zastupitelstva Obce Lípa nad Orlicí č. 18 ze dne 24.02.2021.

Kostelec nad Orlicí dne 18.03.2021

^••••/..........v'".............. •■••/■■i...............................

Fr^itišek Kinský
starosta města

Kostelec nad Orlicí dne 18.03.2021

...................................I-OI-* U.-l-l

Monika Vrátiloví
starostka obce

Přílohy:

1. výpis usnesení Zastupitelstva Města Kostelec nad Orlicí
2. výpis usnesení Zastupitelstva Obce Lípa nad Orlicí
3. pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení 

souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
4. vzor písemného pověření strážníkovi MP vydané Obcí Lípa nad Orlicí
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Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

V Kostelci nad Orlicí dne 22.03.2021

Výtah z

USNESENÍ
č. ZM 1/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 15.03.2021

Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí

1. schvaluje
z) veřejnoprávní smlouvu č. 28/2021 o výkonu některých úkolů Městské policie Kostelec 

nad Orlicí s Obcí Lípa nad Orlicí, se sídlem 517 21 Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí čp. 
23, IČ: 00275077.

František Kinský 
starosta města

Palackého náměstí čp.38, Kostelec nad Orlicí 517 41
Telefon: 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz web: www.kostelecno.cz IČO: 00274968



Výpis z usnesení zastupitelstva obce

Lípa nad Orlicí č. 18 ze dne 24. 2. 2021

Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí na svém veřejném zasedání č. 18 dne 24. 2. 
2021 schválilo toto usnesení:

• pod bodem usnesení č. 17/18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu 
sust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření 
veřejnoprávní smlouvy č. 28/2021 o výkonu některých úkolů Městské policie 
Kostelec nad Orlicí mezi Městem Kostelec nad Orlicí a Obcí Lípa nad Orlicí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

V Lípě nad Orlicí dne 24. 2. 2021

Monika Vrátilová - starostka obce

Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 01.03.2021 10:35:08
MUKO-7669/2021- (KTAJ)
Listů: 1 Příloh: 0 L.př.: 0

HiiHiiiiiiMBiiniiiiiin
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36711/2021/KHK

l«ll lili lili IIMIM lili II
KUKHK-12458/0P/2021-2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: MUKO-9499/2021-jj
ZE DNE: 18. 3. 2021

VYŘIZUJE: ...„___________
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-12458/OP/2021-2
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní/legislativní a právní
LINKA | MOBIL: 124
E-MAIL _ ky.cz
DATUM: 15. 4. 2021

VYPRAVENO DNE: 15. 4. 2021

Počet listů: 3
Počet příloh: 0/ listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 56.6; A/5

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ: 00274968

Obec Lípa nad Orlicí
Lípa nad Orlicí 23
517 21 Lípa nad Orlicí
IČ: 00275077

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, legislativní a 
právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 3a odst. 2 zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uděluje podle ust § 160 
odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“)

souhlas

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů, o výkonu některých úkolů městské policie, mezi městem 
Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 
00274968 a obcí Lípa nad Orlicí, se sídlem Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Lípa nad Orlicí, IČ: 
00275077, na základě které bude Městská policie města Kostelce nad Orlicí v 
katastrálním území obce Lípa nad Orlicí, na silnici č. 1/11, vykonávat úsekové měření 
rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím stacionárního měřiče rychlosti 
(zpravidla bezobslužného), dat z měřiče může využít k bezodkladnému řešení přestupků 
na vhodném místě v katastru obce Lípa nad Orlicí; Městská policie města Kostelce nad 
Orlicí je oprávněna využit výstupů stacionárního měřiče k dohledu nad bezpečností a 
plynulostí provozu na pozemních komunikacích a vykonávat činnosti s tím spojené 
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, když uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva města Kostelce nad Orlicí č. ZM 1/2021 ze dne 
15. 3. 2021 a usnesením Zastupitelstva obce Lípa nad Orlicí č. 17/18/2021 ze dne 24. 2. 
2021.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel. 495 817 111 | fax' 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
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Odůvodnění:

Před Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) bylo na žádost 
města Kostelec nad Orlicí (obec Lípa nad Orlicí v řízení zastoupena zmocněncem - městem 
Kostelec nad Orlicí), dne 23. 3. 2021 zahájeno řízení podle ust. § 44 odst. 1 správního řádu, 
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů městské 
policie uzavřené dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě které bude Městská policie města Kostelce nad Orlicí na silnici č. 1/11 
v katastrálním území obce Lípa nad Orlicí vykonávat úsekové měření rychlosti projíždějících 
vozidel prostřednictvím stacionárního měřiče rychlosti, jehož provoz je zpravidla bezobslužný; 
Městská policie města Kostelce nad Orlicí je oprávněna využít dat ze stacionárního měřiče 
rychlosti k bezodkladnému řešení přestupků na vhodném místě v katastru obce Lípa nad 
Orlicí, když uvedené bude zpravidla realizováno dvoučlennou hlídkou MP; výstupů 
stacionárního měřiče je MP oprávněna využít k dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu 
na pozemních komunikacích a vykonávat činnosti s tím související v rozsahu stanoveném 
zvláštními zákony; místo měření bylo schváleno Policií ČR; úkoly vymezené veřejnoprávní 
smlouvou budou plněny v časovém rozsahu 0:00 - 24:00 hod pondělí až neděle tak, aby byl 
zajištěn účel, pro který byla veřejnoprávní smlouva uzavřena (dále jen „veřejnoprávní 
smlouva“).

Krajský úřad v řízení o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy shledal, že 
žádost má předepsané náležitosti tohoto druhu podání.

Krajský úřad se rovněž zabýval otázkou, zda veřejnoprávní smlouva obsahuje všechny 
právními předpisy předepsané obsahové a formální náležitosti, když v tomto směru nezjistil 
nedostatky.

Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, když její účinnost je veřejnoprávní 
smlouvou stanovena dnem předání měřičů rychlosti uvedeného na předávacím protokolu, 
nejdříve však ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Před uplynutím sjednané doby 
může být smlouva ukončena rovněž dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli ze 
smluvních stran se sjednanou výpovědní dobou v délce šesti měsíců, která počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. O učiněné výpovědi budou smluvní 
strany bezodkladně informovat krajský úřad.

Veřejnoprávní smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, 
podléhající souhlasu krajského úřadu.

Výkon činností specifikovaných veřejnoprávní smlouvou je poskytován bezplatně.

Krajský úřad z výpisů usnesení ověřil, že veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Kostelce nad Orlicí č. ZM 1/2021 ze dne 15. 3. 2021 a usnesením 
Zastupitelstva obce Lípa nad Orlicí č. 17/18/2021 ze dne 24. 2. 2021.

Po zhodnocení všech shora uvedených skutečností krajský úřad uzavřel, že veřejnoprávní 
smlouva je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a proto podle ust. § 160 odst. 
6 správního řádu a ust. § 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel 495 817 111 | fax 495 817 336
e-mail posta@ki-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
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Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
k Ministerstvu vnitra České republiky, prostřednictvím podání u Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru organizačního a právního, oddělení legislativního a 
právního.

z p. Mgr. Ida Tunová, v. r. 
právník oddělení legislativního a právního

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec králové
tel 495 817 111 | fax 495 817 336
e-mail posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kialovehradecky.cz
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&<F’Í-124Fší OP, *2321-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: MUKO-9499/2021-jj
ZE DNE: 18.03.2021

VYŘIZUJE: Mgr. Ida Tunová
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-12458/OP/2021-4
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní/legislativní a právní 
LINKA | MOBIL: 495817124
E-MAIL: itunova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 17.05.2021

VYPRAVENO DNE: 17.05.2021

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/ listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 56.6; A/5

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ: 00274968

Obec Lípa nad Orlicí
Lípa nad Orlicí 23
517 21 Lípa nad Orlicí
IČ: 00275077

Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí

Tímto sdělujeme, že

rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-12458/OP/2021-2, ze 
dne 15.04.2021, o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy

dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, o výkonu 
některých úkolů městské policie, mezi městem Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého 
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968 a obcí Lípa nad Orlicí, se sídlem Lípa 
nad Orlicí 23, 517 21 Lípa nad Orlicí, IČ: 00275077, na základě které bude Městská policie 
města Kostelce nad Orlicí v katastrálním území obce Lípa nad Orlicí, na silnici č. 1/11, 
vykonávat úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím stacionárního 
měřiče rychlosti (zpravidla bezobslužného), dat z měřiče může využít k bezodkladnému řešení 
přestupků na vhodném místě v katastru obce Lípa nad Orlicí; Městská policie města Kostelce 
nad Orlicí je oprávněna využít výstupů stacionárního měřiče k dohledu nad bezpečností a 
plynulostí provozu na pozemních komunikacích a vykonávat činnosti s tím spojené v rozsahu 
stanoveném zvláštními zákony, když uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva města Kostelce nad Orlicí č. ZM 1/2021 ze dne 15. 3. 2021 a 
usnesením Zastupitelstva obce Lípa nad Orlicí č. 17/18/2021 ze dne 24. 2. 2021,

nabylo právní moci dne 1. 5. 2021.

z p. Mgr. Ida Tunová, v. r. 
právník oddělení legislativního a právního

ti 1 <45 • 03 j l-Mv
» ,.. - o'.■■ : 5 ’ Ž s- ?



příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouvy - vzor písemného pověření strážníka městské policie vydané 
Obcí Lípa nad Orlicí

OBEC LÍPA NAD ORLICÍ

pověřuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na základě veřejnoprávní 
smlouvy č. 28/2021 uzavřené dle § 3a odst. 1 uvedeného zákona dne............................ na svém katastrálním území

strážníka Městské policie Kostelec nad Orlicí:

jméno, příjmení, ident. číslo

plněním úkolů
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 

v rozsahu článku 2 veřejnoprávní smlouvy, tj. plněním úkolů souvisejících s úsekovým měřením rychlosti na silnici č. 1/11 
v katastrálním území obce Lípa nad Orlicí

na dobu neurčitou

Časový rozsah plnění úkolů dle veřejnoprávní smlouvy: 0:00 - 24:00 hod - pondělí až neděle

Tímto pověřením prokazuje strážník Městské policie Kostelec nad Orlicí oprávněnost výkonu pravomoci na území

obce Lípa nad Orlicí.

starosta Obce Lípa nad Orlicí


