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Částka 4

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. června 2008 č. 742
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007
Vláda

IV. doporučuje

I. bere na vědomí

1. hejtmanovi Moravskoslezského kraje zajistit systémové
poskytování dotací obcím na provádění Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků ve svém správním
obvodu,
2. hejtmanům, primátorům statutárních měst, starostům obcí
s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit systémové poskytování
účelových dotací z veřejných ﬁnancí na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků
romské komunity, ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze
státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve
znění pozdějších předpisů.

Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za
rok 2007, obsaženou v části III materiálu č.j. 835/08 (dále jen
„Zpráva“);
II. ukládá
ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní
menšiny a předsedkyni Rady vlády pro národnostní menšiny
1. zpracovat a předložit vládě do 31. října 2008 informaci
o úpravě pietních míst a památníků Chorvatů v obcích Dobré
Pole, Jevišovka a Nový Přerov, připomínajících také násilné
vysídlení příslušníků chorvatské menšiny z jihomoravských
obcí Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov po únoru 1948,
2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí;

Provedou:
předseda vlády,
ministryně, v jejíž působnosti jsou
lidská práva a národnostní menšiny

III. pověřuje
předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky pro
informaci příslušných výborů obou komor Parlamentu České
republiky;

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s pověřenými
obecními úřady a obcí,
v nichž byl zřízen Výbor
pro národnostní menšiny

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.

Částka 4
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. července 2008 č. 851
o Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 - 2015)
Vláda
I. schvaluje
Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky
(2008 - 2015), obsaženou v části III materiálu č.j. 1021/08 (dále
jen „Strategie“);
II. ukládá
1. ministru školství mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi
vlády a ministru životního prostředí
a) do 30. června 2009 předložit vládě návrh Akčního plánu
Strategie na léta 2009-2010,
b) průběžně koordinovat realizaci Strategie a ﬁnanční podporu vzdělávání pro udržitelný rozvoj,
c) průběžně metodicky ovlivňovat krajské úřady a statutární
města k trvalé podpoře Strategie,
d) do 31. prosince 2008 zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
2. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí do
30. září 2008 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ukončit
činnost Pracovní skupiny pro přípravu národní strategie
vzdělávání pro udržitelný rozvoj a ustanovit Pracovní skupinu ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj,
3. ministru vnitra, 1. místopředsedovi vlády a ministru pro
místní rozvoj, místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti, ministrům průmyslu a obchodu, zemědělství, zdravotnictví, dopravy, místopředsedovi vlády a ministru práce
a sociálních věcí, ministru školství, mládeže a tělovýchovy, místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí,
ministrům zahraničních věcí, kultury, ministryni obrany,
ministrům spravedlnosti, ﬁnancí, ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny do 31. pro-

since 2008 jmenovat zástupce do pracovní skupiny uvedené
v bodě II/2 tohoto usnesení a průběžně spolupracovat při
realizaci a resortní ﬁnanční podpoře Strategie,
4. ministru školství, mládeže a tělovýchovy seznámit rektory
vysokých škol s tímto usnesením;
III. doporučuje
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s pověřenými obecními
úřady a rektorům vysokých škol podporovat vzdělávání pro
udržitelný rozvoj a zohledňovat je ve strategických a programových dokumentech krajů, obcí, měst a mikroregionů
a vysokých škol.
Provedou:
1.místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj,
místopředseda vlády a ministr životního prostředí,
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády pro evropské záležitosti,
ministři školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, průmyslu a obchodu,
zemědělství zdravotnictví, dopravy,
zahraničních věcí, kultury,
spravedlnosti, ﬁnancí,
ministryně obrany,
ministryně, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní
menšiny
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy, primátoři statutárních měst,
starostové obcí s pověřenými obecními úřady,
rektoři vysokých škol

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.

Strana 80

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 4

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. července 2008 č. 912
k opatřením k řešení problematiky diváckého násilí
Vláda

2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

I. bere na vědomí
IV. vyzývá
návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí, uvedené v části III materiálu č.j. 1101/08 a upravené podle připomínky vlády;
II. schvaluje
Plán úkolů k realizaci opatření k řešení problematiky diváckého
násilí, uvedený v příloze tohoto usnesení (dále jen „Plán“);

starosty obcí s rozšířenou působností ke spolupráci při plnění
Plánu.
Provedou:
ministři spravedlnosti,
vnitra, dopravy,
školství, mládeže a tělovýchovy

III. ukládá
1. ministrům spravedlnosti, vnitra, dopravy a školství, mládeže
a tělovýchovy zajistit plnění Plánu,
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.
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Příloha
k usnesení vlády
ze dne 23. července 2008 č. 912

Plán úkolů k realizaci Návrhů opatření k řešení problematiky diváckého násilí
Úkol č. 1: Klást důraz na efektivnější využívání existujících
legislativních a jiných nástrojů, kterými lze postihnout případy diváckého násilí. Zvyšovat povědomí
státních zástupců a soudců směrem k využívání
omezujících opatření, jejichž uložení zákon
umožňuje.
Gestor:
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
Termín: průběžně.
Úkol č. 2: Analyzovat potřebu vytvoření nové sankce do systému trestů v trestním zákoně, jehož předmětem by
byl zákaz vstupu na fotbalová utkání.
Gestor:
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
Termín: 31. prosinec 2008
Úkol č. 3: Zajistit využití oprávnění Probační a mediační
služby na úseku kontroly dodržování omezujících
opatření a zvážit další účast na kontrole výkonu
alternativních trestů v případech diváckého násilí.
Gestor:
Ministerstvo spravedlnosti.
Termín: 30. červen 2009
Úkol č. 4: Analyzovat výhody a nevýhody vyplývající ze
současného systému přepravy fanoušků na zápas
a navrhnout vhodná opatření směřující k menší
zátěži Policie České republiky.
Gestor:
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy a Policií ČR.
Termín: 30. červen 2009
Úkol č. 5: Stanovit podmínky a formu zapojení příslušníků
Policie ČR do výcviku členů pořadatelských sborů
fotbalových klubů.
Gestor:
Policie ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
Termín: 31. prosinec 2008

Úkol č. 6: Tam, kde to personální kapacity obecní policie
dovolují, využívat tento orgán obce k zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích obce (nádraží, ulice, parky, apod.)
v souvislosti s konáním sportovních podniků, a to
pouze v rozsahu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii.
Gestor:
města a obce ve spolupráci s Policií ČR a fotbalovými kluby.
Termín: průběžně.
Úkol č. 7: Aktualizovat dokument Organizační ujednání mezi
Policií ČR a Českomoravským fotbalovým svazem
tak, aby byl v souladu s reformou Policie ČR.
Gestor:
Policie ČR a Ministerstvo vnitra.
Termín: 31. prosinec 2008.
Úkol č. 8: Podporovat inovativní projekty prevence diváckého
násilí.
Gestor:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra.
Termín: průběžně.
Úkol č. 9: Informování vlády o plnění úkolů vyplývajících
z Návrhů opatření k řešení problematiky diváckého
násilí.
Gestor:
Ministerstvo vnitra.
Termín: průběžně.
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Částka 4

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 s účinností od 11. března 2008, v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění pozdějších předpisů, stanovil předseda Poslanecké sněmovny obec Hora Svaté Kateřiny v Ústeckém kraji městem.
Ministerstvo vnitra sděluje, že Krajský úřad Zlínského kraje svým rozhodnutím č. j. KUZL 41014/2008 PŽÚ/A ze dne 7. července 2008 schválil podle § 22 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh
statutárního města Zlína na oddělení části obce Želechovice nad Dřevnicí od statutárního města Zlína. Nová obec s názvem
Želechovice nad Dřevnicí vznikne ke dni 1. 1. 2009.

Částka 4
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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 oznamuje, že bylo upozorněno na zvýšený výskyt padělků kolkových známek, a proto v této souvislosti
doporučuje nákup kolkových známek pouze u označených nákupních míst. Správním úřadům dále doporučuje upozornit na uvedenou skutečnost občany a věnovat zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou hrazeny správní poplatky.
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Částka 4

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 úředních
razítek:

V budově obecního úřadu Chyšky došlo v noci z 30.6.2008 na
1.7.2008 k odcizení následujících čtyř razítek:

Hranatého razítka o rozměrech 45 x 15 mm s textem

Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem ČR,
evidenční číslo 3, s textem

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

OBECNÍ ÚŘAD CHYŠKY
okres Písek

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 47 a jeho ztráta byla
zjištěna dne 27. března 2008.

Kulatého razítka o průměru 24 mm se státním znakem ČR,
evidenční číslo 3, s textem
OBEC CHYŠKY

Hranatého razítka o rozměrech 49 x 12 mm s textem
MAGISTRÁT MĚSTA
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 351

Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem ČR
a s textem

460 59 LIBEREC
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 31 a jeho ztráta byla
zjištěna dne 29. května 2008.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem ČR a
s textem
Městský úřad Litvínov
odbor životního prostředí

OBEC CHYŠKY
okr. Písek
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 15 mm s textem v rámečku
OBECNÍ ÚŘAD CHYŠKY
398 53 CHYŠKY
okres Písek
Obecní úřad v Chyškách sděluje, že uvedená razítka byla dne
12.8.2008 nalezena a poté fyzicky zlikvidována. Upozorňujeme
na možné zneužití razítek v období mezi krádeží a likvidací.

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 4 a k jeho odcizení
došlo dne 6. srpna 2008.
Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 9. června 2008 došlo ke
ztrátě:
Kulatého dřevěného razítka o průměru 25 mm se státním znakem ČR a s textem
Plzeňský kraj
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a jeho ztráta byla
zjištěna v průběhu měsíce srpna 2008.

Průkazu zaměstnance odboru místního hospodářství Úřadu
městské části Praha 16. Průkaz o rozměrech 11 x 8 cm s číslem 0018 byl vystaven na jméno Pavel Švitorka. Průkaz byl
vyhotoven dne 23. 8. 2007, přední strana průkazu byla opatřena
fotograﬁí a kulatým razítkem o průměru 22 mm se státním
znakem ČR a textem MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16, číslem
12 a podpisem tajemníka úřadu.

Částka 4
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Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 1. srpna 2008 došlo ke
ztrátě:
Služebního průkazu zaměstnankyně odboru sociálních věcí
a zdravotnictví statutárního města Děčín. Průkaz s číslem 0222
byl vystaven na jméno Jana Rašková.
Držitel průkazu je oprávněn:
– navštěvovat rodinu a dítě v obydlí (§ 52 zákona 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších
předpisů, dále jen zákon)
– sledovat vývoj dětí svěřených do výchovy jiných fyzických
osob než rodičů (§ 19 odst. 5 zákona)
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– sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy (§ 29 odst. 1-3
zákona)
– navštěvovat mladistvé ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody a děti, o něž ve věznici pečuje matka
– odsouzená k trestu odnětí svobody (§ 34 odst. 3 písm. a), b)
zákona).
Tento průkaz je vlastnictvím statutárního města Děčín, v případě nálezu se má vrátit na adresu: Statutární město Děčín,
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín.
V případě pochybností o pravosti průkazu je možné ověření na
tel. čísle 412 593 304.
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Od: Vítoš, s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ

Částka 4

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025

Adresát (odběratel)
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