Veřejnoprávní smlouva č. XXX /2016/VS
podle ust. § 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 3a zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění.

Město Říčany na základě usnesení Rady města Říčany č. XXX ze dne dd.mm.rrrr a obec Název
obce na základě usnesení Rady/Zastupitelstva Obce č. xxx ze dne dd.mm.rrrr uzavírají tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany:
Obec Název obce
se sídlem adresa sídla obce
zast. starostou jméno zastupující osoby
IČ XXXXXXXXXXX
obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany
(dále jen „Obec“)

Město Říčany
se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
zast. starostou Mgr. Vladimírem Kořenem
IČ 00240702
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Říčany, č.ú.: 19-724201/0100

Čl. II.
Předmět smlouvy, rozsah výkonu přenesené působnosti
1. V souladu s § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění je předmětem
této veřejnoprávní smlouvy úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních
stran při výkonu níže sjednaných úkolů obecní policie na území jiné obce, která obecní
policii nezřídila.
2. Město Říčany jako zřizovatel Městské policie Říčany (dále jen „městská policie“) se
zavazuje zajistit výkon těchto úkolů městské policie na území Obce, která nemá obecní
policii zřízenu takto:
a. městská policie bude v katastrálním území Obce v rámci dohledu nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu vykonávat úsekové měření rychlosti
projíždějících vozidel prostřednictvím certifikovaného měřícího zařízení
určeného k měření a dokumentaci rychlosti motorových vozidel
b. měření rychlosti, které bude schváleno Policií ČR, bude prováděno po dobu
účinnosti této smlouvy na silnici č. …. v katastrálním území Obce
c. provoz úsekového měřiče rychlosti je částečně bezobslužný a nevyžaduje
přítomnost strážníka v místě měření, městská policie však může během
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účinnosti této smlouvy provádět kontrolu měřícího zařízení umístěného na
území Obce
d. městská policie v rámci prevence kriminality a v návaznosti na plnění úkolů
měření rychlosti prostřednictvím úsekového měřiče rychlosti provádí i
zpracování a následně předávání historie dat z úsekových měřičů pro účely
Policie ČR v rámci objasňování trestných či jiných protiprávních činů
e. město Říčany poskytne Obci bezplatně statistické údaje o provozu v měřeném
úseku. Statistické údaje jsou poskytovány zpětně za každý uplynulý rok trvání
smlouvy. Statistickými údaji se rozumí údaj o počtu projíždějících vozidel a údaj
o počtu zjištěných přestupků.
3. Dodržování parametrů provozu technologií úsekového měření rychlosti se sleduje vždy
v průběhu jednoho kalendářního měsíce. Vyhodnocení parametrů se provádí čtvrtletně
v měsíci následujícím po sledovaném období. V měsíci následujícím po sledovaném
období má Obec, pokud nedošlo k dodržení garantovaných parametrů, možnost
písemně požadovat dobropis ve výši poměrné části z čtvrtletní ceny za poskytované
služby.
4. Poskytovatel předá v měsíci následujícím po sledovaném období zprávu o stavu
poskytovaných služeb v rámci úsekového měření rychlosti. Tato zpráva bude obsahovat
následující informace:
a. počet průjezdů za sledované období
b. počet přestupků rozdělených dle kategorií závažnosti
c. dobu provozu zařízení
d. doba trvání plánovaných výpadků (nelze uplatnit v rámci dobropisu)
e. doba trvání neplánovaných výpadků, poruch
5. Obec se zavazuje:
a. po dobu účinnosti této smlouvy vydávat příslušným strážníkům městské policie
města Říčany písemné zmocnění, kterým strážníci prokazují oprávněnost výkonu
pravomoci na jejím území
b. poskytnout potřebnou součinnost k řádnému uvedení do provozu technického
zařízení potřebného k zajištění úsekového měření a souhlasí s jeho instalací na
svém území

Čl. III.
Úhrada nákladů
1. Náklady spojené s výkonem shora uvedených úkolů městské policie na území Obce a
náklady na činnost přestupkového oddělení Městského úřadu v Říčanech pro Obec nese
město Říčany.
2. Výnosy z pokut uložených v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti na území Obce
jsou příjmem města Říčany.
3. Provozními náklady úsekového měření rychlosti jsou nájemné za technologické zařízení
určené pro úsekové měření rychlosti a poměrná část provozních nákladů na činnosti
spojené s provozem tohoto zařízení (například validace dat, technický dohled, atd.)1.
4. Provozní náklady dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se stanovují dohodou smluvních stran
ve výši ………….. Kč.

1

Podíl provozních nákladů se stanovuje rovnoměrně v závislosti na podílu intenzity dopravy daného
úseku v obci na celkové intenzitě dopravy na všech měřených úsecích v rámci ORP.
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5. Překročí-li provozní náklady úsekového měření v daném měsíci výnosy z pokut za
přestupky spáchané na území Obce, hradí Obec část provozních nákladů převyšující
výnosy z těchto pokut.
6. Úhradu dle čl. III. odst. 5. této smlouvy bude město Říčany Obci fakturovat zálohově
čtvrtletně, nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.
7. Podkladem pro vystavení faktury budou údaje za uplynulé čtvrtletí zpracované městem
Říčany.
8. Město Říčany provede jednou ročně vyúčtování zaplacených záloh dle čl. III. odst. 6 této
smlouvy za úsekové měření na území obce za posledních 12 měsíců. Vyúčtovací faktura
bude vystavena do 31.1. následujícího roku.
9. V případě prodlení s úhradou je Obec povinna zaplatit městu Říčany úrok z prodlení ve
výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let ode dne účinnosti smlouvy dle odst. 3
tohoto článku.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
3. Tato smlouva nabude účinnosti dnem předání plně funkčního měřícího zařízení (po
ukončení zkušebního provozu) městu Říčany jako nájemce ze strany pronajímatele –
vlastníka měřícího zařízení. O tomto předání bezodkladně vyrozumí Město Říčany Obec
písemnou formou.
4. Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí s šestiměsíční
výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. V případě výpovědi podle odstavce 4 tohoto článku ze strany Obce se Obec zavazuje
uhradit paušální náhradu nákladů Městu Říčany s přemístěním úsekového měřiče
rychlosti ve výši 95.000,-Kč. Tato úhrada bude Obci fakturována do 30 dnů od ukončení
běhu výpovědní lhůty. V případě prodlení s úhradou je Obec povinna zaplatit městu
Říčany úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění.

Čl. V.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
2. Po celou dobu platnosti této smlouvy bude na úředních deskách příslušných obecních
úřadů zveřejněna informace o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, která
podléhá souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, ze kterých jeden obdrží město Říčany,
jeden Obec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad
Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Říčany a usnesení Rady/Zastupitelstva
Obce, kterým byl vysloven souhlas s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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V Říčanech dne: dd.mm.rrrr

____________________________

V Obci dne: dd.mm.rrrr

____________________________

Mgr. Vladimír Kořen

jméno zástupce obce

starosta Města Říčany

starosta Název Obce

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci
dne: dd.mm.rrrr
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