
                                                    Informace 
                                                  
Město Ivančice má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti 
k projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, v platném znění, s těmito městy a obcemi: 
Biskoupky 
Čučice 
Dolní Kounice 
Hlína 
Ketkovice 
Kupařovice 
Mělčany 
Moravské Bránice 
Neslovice 
Němčičky 
Nová Ves 
Nové Bránice 
Oslavany 
Pravlov 
Senorady 
Trboušany. 
            Na základě těchto smluv vykonávají orgány města Ivančice namísto 
orgánů výše uvedených měst a obcí v jejich správních obvodech přenesenou 
působnost dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení  
o nich.  
            Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Město Ivančice má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých 
úkolů městské policie ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
v platném znění, jejichž předmětem je měření rychlosti projíždějících 
vozidel, s těmito města a obcemi:  
Dolní Kounice 
Mělčany 
Moravské Bránice 
Nová Ves 
Ořechov 
Senorady. 
           Na základě těchto smluv vykonává Městská policie Ivančice na území 
uvedených měst a obcí úkoly dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve 
znění pozdějších předpisů v rozsahu: měření rychlosti projíždějících vozidel 
na silničních komunikacích v intravilánu města/obce. 
           Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
Město Ivančice má uzavřenu s obcí Neslovice veřejnoprávní smlouvu                     
o zajištění výkonu přenesené působnosti podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb.,                     
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě které vykonávají orgány města Ivančice namísto 
orgánů obce Neslovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost - 
rozhodování ve správním řízení o rušení trvalého pobytu. 
            Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Město Ivančice  má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy  o zajištění výkonu 
přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí,  ve znění pozdějších předpisů, s těmito městy a obcemi:  
Biskoupky  
Ketkovice 
Kupařovice 
Němčičky 
Oslavany 
Pravlov. 
           Na základě těchto smluv vykonávají orgány města Ivančice namísto 
orgánů výše uvedených měst a obcí v jejich správních obvodech přenesenou 
působnost dle zákona v rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem                   
č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 
1 písm. a) a g) , § 15 odst. 1, § 32 odst. 1 , § 37 odst. 1 a 2, § 51 odst. 1a 3 
zákona  č. 359/1999 Sb. 
            Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Do veřejnoprávních smluv lze nahlédnout u tajemnice Městského úřadu 
Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. 
 
Ivančice dne 29.9.2020   
                                                
                                                               JUDr. Růžena Chládková v.r. 
                                                        tajemnice Městského úřadu Ivančice 
 
 


