DOHODA O ZRUŠENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
vykonávanou ve věci místních komunikací
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Brniště č. 4/2017 ze dne 25. 01. 2017 a Rady města Mimoň
č. R17/55 ze dne 30. 01. 2017 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu:
Smluvní strany
1. Město Mimoň
Se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
Zastoupené: Františkem Kaiserem, starostou města
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností město Česká Lípa
IČ: 00 260 746, DIČ: CZ 00260746
a
2. Obec Brniště
Se sídlem: Brniště 102, 471 29 Brniště
Zastoupená: Ing. Ivanem Pastorkem, starostou obce
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností město Česká Lípa
IČ: 00260401
Článek I.
1. Smlouva o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věci místních komunikací
uzavřená dne 15. 02. 2016, s účinností od 9. 03. 2016.
Článek II
1. Smluvní strany se dohodly na zrušení výše uvedené veřejnoprávní smlouvy podle § 167 odst.
c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť zákonem 370/2016 Sb. se změnil zákon č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, kde se odnímá
působnost speciálního stavebního úřadu obecním úřadům I. stupně.
Článek III
1. Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní
strany obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje
s žádostí o souhlas s uzavřením této dohody.
2. Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti okamžikem nabytí právní moci
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této dohody.
3. Smluvní strany zveřejní dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jejím nabytí
účinnosti na úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
4. Přílohou této dohody jsou usnesení Rady města Mimoň a Zastupitelstva obce Brniště a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením
dohody.
V Mimoni dne 13. 2. 2017

V Brništi dne 13. 02. 2017

František Kaiser, v.r.
Starosta města Mimoň

Ing. Ivan Pastorek, v.r.
Starosta obce Brniště

Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením Dohody o zrušení VPS nabýlo účinnosti 11. března 2017

