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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského
podle

§ 65 odst. \ zák.

ustanovení

pozdějších

předpisů

k projednávání

kraje, Odbor vnitřních

(dále jen

přestupků

"zákon

Sb., o obcích

o obcích"),

o určení

za obec patřící do jeho správního

§ 53 odst. I zákona

ustanovením

128/2000

Č.

věcí a krajský živnostenský

Č.

200/1990

(obecní

zřízení),

pověřeného
obvodu,

Sb., o přestupcích,

úřad, rozhodl
ve znění

obecního

úřadu

a to v rozsahu

daném

ve znění pozdějších

předpisů

takto:

Krajský úřad Středočeského
obecní

úřad podle zák.

stanovení

obcí

s ustanovením

kraje určuje Městský úřad Jílové u Prahy jako příslušný pověřený
31412002

Č.

s rozšířenou

§ 10 vyhl.

obecním

úřadem

předpisů,

k výkonu

Sb., o stanovení

působností,
388/2002

Č.

a správních
přenesené

ve znění

zákona

Sb., o stanovení

obvodů

obcí

působnosti

obcí s pověřeným
387/2004

Č.

správních

s rozšířenou

obecním

na úseku projednávání

a

Sb., a ve spojení

obvodů

působností,

úřadem

obcí s pověřeným

ve znění

přestupků

pozdějších

za obec Petrov

s účinností od 1. listopadu 2011.

Zároveň

Krajský

úřad Středočeského

poměrnou část 20% ze základního

kraje rozhodl

příspěvku

převést na Městský

úřad Jílové u Prahy

na výkon státní správy přiděleného

obci Petrovo

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského

kraje obdržel dne 24.\ 0.20 II žádost Dany Wolfové, starostky obce

Petrov, o převedení výkonu státní správy na úseku projednávání
úřad. Protože

z obsahu

žádosti je zřejmé,

že obec není nadále
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přestupků
schopna

ronovska c kr-s.cz

na pověřený obecní
plnit povinnost

www.kr-stredocesky.cz

ve

strana 2 /2
smyslu ustanovení

vykonávat

patří. O převodu
pověřený
provedených

kraje v souladu

§ 65 odst. I zákona o obcích rozhodl, že pro obec Petrov bude část přenesené

s ustanovením
působnosti

§ 7 odst. 2 zákona o obcích, Krajský úřad Středočeského

obecní

výše uvedený

poměrné
úřad

Toto rozhodnutí

obecní úřad, do jehož správního

části 20% příspěvku

rozhodl

ekonomickým

pověřený

Krajský

úřad

na výkon státní správy
Středočeského

kraje

obvodu obec

z dotčené
na

obce na

základě

odborem.

se v souladu s ustanovením

§ 65 odst. 2 zákona o obcích zveřejní nejméně po

dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Petrovo

otisk úředního razítka

Ing. Jana Kovačová
vedoucí odboru

Zveřejněno

na úřední desce Obecního

úřadu Petrov dne:

31. 10. 2011

4----/
Obdrží:
Obec Petrov, k rukám starostky

zjištění

obce Dany Wolfové

Městský úřad Jílové u Prahy, k rukám tajemníka
Odbor finanční kontroly Krajského

úřadu

úřadu Středočeského

Ing. Zbyňka Šorma
kraje

