
VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní

identifikace, adres a nemovitostí
uzavřená podle § 63 odst. 1) zákona o obcích v platném znění

I.
Smluvní strany

Město Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10
zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem
IČ 00286745
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu: 1466015399/0800

(dále jen "město Telč")

Obec Ořechov
se sídlem Ořechov 22
588 62 Urbanov
zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Volavkou
IČ 00373869
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností

(dále jen "obec")

II.
Předmět, rozsah a podmínky smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní
zřízení) v platném znění se město Telč zavazuje, že budou jeho orgány zabezpečovat
povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustanovení zákona č.
111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění (dále jako "zákon"), věcně a
místně příslušná obec, tzn.:

budou zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
(dále též jako "ISÚI") následující údaje, o kterých je obec povinna městu Telči
v souladu s touto smlouvou předat potřebné podklady:
a) o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (stavebním objektem je dokončená
budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí
nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba), a to
údaje:

- identifikační údaje stavebního objektu
- o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku - část
obce
- o definičním bodu stavebního objektu



- o typu stavebního objektu
- o způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
- technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho
odstranění

b) název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky
c) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části

obce.

2. Obec, resp. orgán obce, se zavazuje údaje (podklady) blíže konkretizované v odst. 1.)
tohoto článku smlouvy předávat určenému orgánu města Telče, a to vždy nejpozději
následující pracovní den po jejich doručení a příslušný orgán města Telče je povinen
údaje poskytnuté obcí zaevidovat do věcně příslušného systému ISÚI nejpozději
následující pracovní den po jejich prokazatelném obdržení.

III.
Doba účinnosti smlouvy

1. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Účinnost veřejnoprávní smlouvy skončí:
a) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
b) dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu,
c) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvního dne
měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.

IV.
Výše dohodnutých nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a

jejich splatnost

1. Výše nákladů spojených se zabezpečením provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí dle této smlouvy se na základě
dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši 100,-- Kč (slovy Jednosto korun
českých) za každý provedený úkon v souladu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy.

2. Právo fakturovat za úkony provedené v příslušném kalendářním roce v souladu s touto
smlouvou vzniká městu Telči zpětně do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody
obou smluvních stran do 15 dnů od jejího prokazatelného doručení obci.



v.
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zverejm veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní a zároveň ji zašlou
Krajskému úřadu kraje Vysočina k vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy.

2. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení souhlasu s jejím uzavřením vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.

3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách
svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy ajejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení
obdrží obec, město Telč a Krajský úřad kraje Vysočina a může být měněna pouze
písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu výše
konkretizovaného krajského úřadu.
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