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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského

kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský

rozhodl podle § 65 odst. I zákona

Č.

úřad,

12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o obcích), o určení pověřeného obecního úřadu k projednávání přestupků za
obec patřící do jeho správního obvodu, a to v rozsahu daném ust. § 53 odst. 1 zákona
Č.

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Krajský úřad Středočeského

kraje urcuje Městský

pověřený obecní úřad podle zákona

Č.

úřad Kutná Hora jako příslušný

314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, ve spojení s § 10 vyhl.
č.388/2002
správních

Sb., o stanovení
obvodů

správních

obcí s rozšířenou

obvodů

působností,

obcí s pověřeným

obecním

úřadem

v platném

k výkonu

přenesené

znění,

a

působnosti na úseku projednávání přestupků za obec Bludov s účinnosti od 1. června 2015.

Zároveň Krajský úřad Středočeského

kraje rozhodl převést Městskému úřadu Kutná Hora

poměrnou část 20 % základního příspěvku za výkon státní správy přiděleného obci Bludov.

Odůvodnění
Krajský

úřad Středočeského

kraje z úřední

činnosti

zjistil, že obec Bludov

není od

01. 01. 2015 schopna plnit povinnost ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona o obcích, konkrétně
zajistit

výkon

přenesené

působnosti

na úseku

projednávání

přestupků.

Krajský

úřad

Středočeského kraje proto v souladu s ust. § 65 odst. I zákona o obcích rozhodl, že pro obec
Bludov bude část přenesené působnosti vykonávat Městský úřad Kutná Hora, tj. pověřený
obecní úřad, do jehož správního obvodu obec patří.
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o převodu

poměrné části 20 % příspěvku na výkon státní správy z dotčené obce na pověřený

obecní úřad rozhodl Krajský úřad Středočeského

kraje na základě zjištění provedených

finančním odborem.
Toto rozhodnutí se v souladu s ust. § 65 odst. 2 zákona o obcích zveřejní nejméně po dobu 15
dnů na úřední desce Obecního úřadu Bludov.

Otisk úředního razítka

Mgr. Aleš Růžička
vedoucí odboru

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Bludov
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