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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 3 zákona
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a § 69a odst.
3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
požární ochraně“), s přihlédnutím k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy ev.
č.: ŘK 70/2020-SML o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi
Městem Slaný, IČ: 00234877, Velvarská 136, 274 01 Slaný a Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno.
Odůvodnění:
MV-GŘ HZS ČR obdrželo veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou mezi Městem Slaný
(podepsána dne 28. 2. 2020) a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje
(podepsána
dne
5. 3. 2020). Po posouzení této smlouvy MV-GŘ HZS ČR uděluje souhlas s jejím uzavřením
podle § 69a odst. 3 zákona o požární ochraně, neboť byly splněny podmínky, které zákon
o požární ochraně pro uzavření smlouvy požaduje.
1

MV-GŘ HZS ČR upozorňuje, že podle § 164 odst. 3 správního řádu: „Jestliže zákon stanoví,
že k uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je veřejnoprávní
smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci. Správní orgán, který dal
souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy, zveřejní veřejnoprávní smlouvu na své úřední
desce.“
Protože účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, dalšího odůvodnění podle § 68
odst. 4 správního řádu není třeba.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze u MV-GŘ HZS ČR v souladu s § 152 správního řádu
s přihlédnutím k § 83 odst. 1 správního řádu podat rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů od oznámení
rozhodnutí.
O rozkladu rozhoduje ministr vnitra. Včas podaný rozklad má v souladu s § 152 správního
řádu s přihlédnutím k § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

genpor. Ing. Drahoslav Ryba
generální ředitel HZS ČR
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