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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. dubna 2009 č. 454
o Akčním plánu realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
V lá da

III. doporuč uj e

I . sc h v al u j e

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí, předsedovi Svazu měst
a obcí a rektorům veřejných vysokých škol aktivně se účastnit na realizaci aktivit vyplývajících z Akčního plánu.

Akční plán realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, uvedený v části III materiálu č. j. 462/09 (dále jen „Akční plán“);
I I . uk l ád á

P rove dou:

1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy průběžně realizovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministryní zdravotnictví,
ministrem, v jehož působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny a ministry pro místní rozvoj a vnitra
jednotlivé kroky vyplývající z Akčního plánu a informovat vládu do 31. prosince 2010 o plnění jednotlivých cílů
Akčního plánu,

místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři školství, mládeže a tělovýchovy,
pro místní rozvoj, vnitra
ministr, v jehož působnosti jsou
lidská práva a národnostní menšiny,
ministryně zdravotnictví

2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy
a) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
b) seznámit s tímto usnesením rektory veřejných vysokých škol;

N a vě dom í :
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předseda Svazu měst a obcí

Předseda vlády
Ing. Mirek Topol á ne k v. r.

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 43

1.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA VNITRA
č. j. MV-4830/SC-2009
ze dne 14. května 2009
k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
ve znění pozdějších předpisů
kterých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů“.

Odvětví: evidence a jiné správní činnosti
Ministerstvo vnitra vydává tuto směrnici:

5. Ve čl. 7 odst. 3 se písmeno „6“ nahrazuje písmenem
„7“.

Čl. 1
Směrnice Ministerstva vnitra č. j.: SC-885/2005 ze dne
30. května 2005 k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, publikovaná
ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů
a orgány obcí, ročník 3, částka 4, pod číslem 3, se mění
takto:
1. Čl. 1 až čl. 3, čl. 11 odst. 3 až odst. 5, čl. 12, čl. 13,
čl. 19 a čl. 24 odst. 4 se zrušují.
2. Ve čl. 5 odst. 10 písm. f) se slova „ , v hlavním městě
Praze název obvodu“ zrušují.
3. Ve čl. 5 odst. 16 se za slovo „manželovi“ vkládají slova
„nebo partnerovi“.
4. Ve čl. 7 odst. 2 se zrušují slova „podle čl. 2“ a za slova
„které obdržel,“ se vkládá poznámka pod čarou č. 2a,
která zní: „2a) § 10 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně ně-

6. Ve čl. 10 odst. 1 se zrušují slova „ , cestovní průkaz“.
7. Ve čl. 11 odst. 2 písm. i) se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „šest měsíců“.
8. Ve čl. 20 odst. 2 písm. a) se zrušují slova „nebo cestovní průkaz“.
9. Ve čl. 20 odst. 2 se zrušuje písmeno b). Dosavadní
písmeno c) se označuje jako písmeno b).
10. Ve čl. 21 se odstavec 1 zrušuje. U dosavadního odstavce 2 se zároveň zrušuje jeho označení.
11. Ve čl. 21 se slovo „dokladů“ nahrazuje slovy „nevyplněných tiskopisů občanských průkazů a cestovních
dokladů (dále jen „dokladů“)“.
12. Ve čl. 24 odst. 1 se zrušují slova „a cestovního pasu“
a slova „dokladů spolu s příslušnými žádostmi“ se nahrazují slovy „občanských průkazů spolu s příslušnými
žádostmi o vydání občanského průkazu a vyhotovených
e-pasů“.
Čl. 2
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Náměstek ministra vnitra
pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví
Mgr. Zdeněk Z a j í č e k
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Ministerstvo vnitra sděluje, že v částce 2 ročníku 7 na titulní straně došlo při uvedení dne vydání Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí k tiskové chybě. Správně mělo být uvedeno „Vydán dne 27. dubna 2009“.
Za toto nedopatření se omlouváme.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky
ze dne 25. 5. 1992 č. j. VSC/1 – 793/92, o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem ČR
s textem
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Magistrát města Chomutova
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 9 a ztráta byla
zjištěna 7. dubna 2009.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního průkazu právníka Oblastního inspektorátu práce
pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, se
státním znakem a fotografií. Průkaz byl vystaven na jméno
Mgr. Adam Hrubeš a opatřen evidenčním číslem 000002.
K jeho ztrátě došlo dne 31. března 2009.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný
k 31.12.2008 je v souladu se sdělením ministra vnitra, zveřejněným v částce 7/2007 Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí, publikován pouze v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik
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