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Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 1 06/'1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpísů)

Žadatel 1..

(u fyzické osoby jméno a příjmení, titul, u právnické osoby název organizace)
Datum narození / IČ:

Adresa / sídlo (ulice, č.p., město, PS(,, stát)

e-mail:

telefon (není povinné)

Datová schránka:

žádá o poskytnutí informace:

Žádost o písemnou odpověd'.

29. dubna 2022
Datum: .........................
v. r.

podpis

i

uvede se adresa místa trvalého pobytu, nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se adresa bydliště a
adresa pro doručování; adresa pro domčování se uvede jen jestliže se uší od adresy místa trvalého pobytu nebo
bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro domčování, liší-li se
od adresy sídla; adresou pro domčování se rozumí též elektronická adresa).
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, okr. Brno - venkov

Tel./E-mail : *420 / 7
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Obec Osek

Osek 18, 338 21, okr, Rokycany

VCebínědne 29. dubna 2022

Žadatel

ytem

naroz , :

okr. Brno - venkov žádá na základě žádosti o

poskytnuti informace (dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném
přistupu k informacim v platném zněni) zpŮsob poskytnuti informaci
elektronickou cestou na viz. niže uvedené kontaktni údaje. Obecni
úřad Osek, okr. Rokycany, která spádová oblast zajišťuje zzs
zdravotnickou záchranou službu, pro jaký počet obyvatel obce Osek,
okr. Rokycany ke dni 31. 12. 2021. Jaká se na územi okresu
Rokycany nacházi zdravotnická zařizeni jak se jmenuji a kde se
nacházi na územi o:kresu Rokycany největši nemocnice. Jak se
jmenuje společnost, která pro obec Osek a okres Rokycany zaji.l:uje
dopravni obslužnost. Za Obec Osek vykonává přenesenou pŮsobnost
na úseku přestupků Město Rokycany, Přestupková komise, Masarykovo
nám. 1, 337 0l Rokycany, a to na základě veřejnoprávni smlouvy
uzavřené mezi Obci Osek a Městem Rokycany. Smlouva nabyla právni
moci dne 16. 4. 2014. Žadatel žádá o zasláni k seznámeni se s
veřejnoprávní smlouvou mezi obci Osek a Městem Rokycany.
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VÁŠ DOPIS ZN.?
ZE DNE:

29. 4. 2022

NAŠE ZN.:

215/22
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VYŘIZUJE:
TEL.:

371 781330

FAX.:

371 781330

E-MAIL:

podatelna@obecosek. cz
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zi. 'r,. 2022

DATUM:

Poskytnuti informace dle zákona čl. 106/1999 Sb. , o svobodném pristupu k
informacim

Na základě Vaši žádosti sdělujeme následujici:

Zdravotnickou záchrannou službu pro naši obec zajisťuje Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského kraje, výjezdová základna Rokycany a Radnice.
Počet obyvatel k 31. 12. 2021 v obci Osek je 1 356.
Na území okresu Rokycany se nachází mnoho zdravotnických zařizení, a to:
Zdravotnická zařizeni prvniho styku:
@

praktičti lékaři pro dospělé, zubni lékaři, praktičti lékaři pro děti
a dorost, gynekologické ambulance

Zdravotnická zařizení ambulantni:

očni lékaři, ortopedie, psychiatrie, neurologie, dermatologie,
rehabilitace, uroloqie, psychologie, logopedie, ORL, alergologie,
zdravotni rehabilitace

Lékárny, očni optika a laboratoř
Zdravotnická zarizerú hospitalizační:
nemocnice a léčebna dlouhodobě nemocných Janov.

Nemocnice okresu Rokycany je Rokycanská nemocnice a. s., Rokycany.

Dopravní obslužnost pro obec Osek a okres Rokycany zajišťuje Plzeňský kraj.
V přiloze zasiláme veř:e:)noprávrú smlouvu mezi Obci Osek a Městem Rokycany
na vykonáváni přestupkové agendy.
S pozdravem

ýL(4
Jaroslav Peroutka
starosta

KB Rokycany

IČO

3223 38'l/0100

00258954

Veřejnoprávm smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Osek, ze dne 13. 2. 20M, č. 348, a usnesení Rady města
Rokycany, ze dne 4.2.2014, č. 10249, uzavírají níže uveíieného dne měsíce a roku uvedené smluvrí
strany tuto veřejnoprávní smlouvu.
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Obec Osek

KflAJSKÝ ÚŘA.D Pl:eiiskéhrí
'iO 'IJ31r%

sídlo obecního řadu: Osek 18 33821

Ič: 00258954
jednající starosta Jaroslav Peroutka
kraj Plzeňský
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
dále jen ,,obec Osek"
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2. Město Rokycany

sídlo obecnÍho řadu: MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí 1/I
Ič: 00259047

jednající starostou Ing. Vladirmrem Šmolíkem
kraj Plzeňský
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany, Plzeňský kraj
dále jen ,,město Rokycany"

Článek ll.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou
orgány města Rokycany namisto orgánů obce Osek vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správnim obvodu obce Osek v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Rokycany věcně a místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Osek.
{

Článek Ill.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Rokycany budou vykonávat ve správním obvodu obce Osek přenesenou působnost na
úseku přestupků svěřenou orgánům obce Osek účinnými právními předpisy.
Článek IV.

Úhrada nákladů a platební podmínky
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Osek ze svého rozpočtu
městu Rokycany na jeho účet vedený Komerční bankou a.s., číslo 19-225381/0100 (VS:
400033) příspěvek ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za jeden vyřízený
přestupek. Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle projednaných přestupků na základě
faktury se splatností 14 dnů ode dne doručeni (dnem úhrady mají smluvní strany den připsání
částky ve prospěch účtu města Rokycany).
2. Smluvní strany si výslovně dohodly, že za vyřízený přestupek bude smluvními stranami
považován každý přestupek ukončený:

Í2)

a) rozhodnutím o uložení sankce dle ustanovení § 1 1 a násl. zákona č. 200/1990 sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,přestupkový zákon")
b) projednánírn přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3
přestupkového zákona
c) odložením věcí z důvodů uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
d) zastavenírn řízení z důvodíu uvedených v ustanovení § 76 přestupkového zákona
e) uložením pokuty v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
f) vydáním pflkazu o uložení napomenutí nebo pokuty v příkazním řízení dle ustanovení
§ 87 přestupkového zákona.
3. Obec Osek se zavazuje uhradit městu Rokycany náklady spojené s řešením přestupků dle
ustanovení této smlouvy na základě jednotlivých faktur vystavených městem Rokycany.
Přílohou každé vydané faktury bude vždy soupis vyí'ízených přestupkových spisí:í za
fakturační období.

Článek V.
Doba trvám smlouvy
1 . Tato smlouva se uzayírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnern, kdy rozhodnutí
Kra?jského úřadu Pizeíjského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Obec Osek i město Rokycany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání
důvodu. Výpovědrí Ihůta činí 3 měsíce a počíná bežet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v némž byla výpověď doručena druhé straně. Výpověď musí být
oběma stranami oznámena Krajskému úřadu Plzeňského kraje.
3. Smlouvu je možné ukoí'íčit též vzájemnou dohodou smluvních stran oznámenou oběma
stranami Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

(,lánek Vl.

Společná ustanovení
1. Smluvní strariy zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých otecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Plzeňského kraje ke zyeřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavřerí této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Osek,
jeden rněsto Rokycany a jeden stejnopis, včetně přlslušných příloh, obdrží Krajský úřad
Plzeňského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Smlouva nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje o udělerí souhlasu s uzavřením této veřejnoprávnl smlouvy.
5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podiéhají schválení
smluvnich stran a souhíasu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
6. Nedílnou přílohu této sm!ouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Osek a usnesení Rady
města Rokycany a pravomocné rozhodnuti Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.

17 -03- 2014
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starosta města Rokycany

Ing. Vladimír šmolík
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