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SMĚRNICE
MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
č. j. MMR-12774/2018-81
ze dne 25. června 2018,
kterou se zrušuje směrnice Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. prosince 2004
č. j. 17020/2004-61 k vyznačování nebezpečných území z hlediska neřízených plošných výstupů
metanu v územně plánovací dokumentaci pro území ostravsko-karvinské oblasti, uveřejněná
pod č. 1 v částce 1/2005 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českým báňským úřadem vydává tuto směrnici:
Čl. I
Směrnice Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. prosince 2004 č. j. 17020/2004-61 k vyznačování nebezpečných
území z hlediska neřízených plošných výstupů metanu v územně plánovací dokumentaci pro území ostravsko-karvinské
oblasti, uveřejněná pod č. 1 v částce 1/2005 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, se zrušuje.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Ing. Marcela P avl o v á v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. června 2018 č. 401
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017
V lá da
I. b ere na v ěd o m í
Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice
za rok 2017, obsaženou v části III materiálu čj. 487/18;
II. uk l ád á
ministru spravedlnosti a předsedovi Rady vlády
pro národnostní menšiny zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

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.
Provede:
ministr
spravedlnosti
pro národnostní menšiny

a

předseda

Rady

III. do p or uč uj e
hejtmanům, primátorům statutárních měst a 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 vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Poznámka redakce.
Materiál je dostupný na: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/zprava_2017_tiskarna_def.pdf

vlády

Částka 4

Strana 76

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby
—

DOBA PLATNOSTI: PO
PRACOVNÍHO POMĚRU

DOBU

TRVÁNÍ

K odcizení došlo dne 5. července 2018.

Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení tohoto
služebního průkazu:
Zaměstnance města Loun, odboru sociálních věcí. Průkaz je
zhotoven jako zatavená karta (bílý podklad s logem města):
•

•

Na přední straně je uvedeno jméno zaměstnance:
Ibl Jindřich, DiS., číslo průkazu: 535, fotografie,
podpis tajemnice Městského úřadu Louny, funkce:
sociální pracovník, zařazení: odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, datum vydání: 23.05.2017.
Na zadní straně tento text:
Držel průkazu je oprávněn k vykonávání činnosti
sociální práce
Vstup do obydlí za účelem vykonávání sociální
práce § 63 odst. 3 zák. 111/2006 Sb. (§ 2 vyhl.
359/2011 Sb.). Oprávnění činnosti sociálního
pracovníka je upraveno v § 92, 93 a 109
zák. č. 108/2006 Sb. a § 35 zák. č. 128/2000 Sb.

***
Na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci
Legislativa, podsekci Věstníky pro kraje a obce je
zveřejněna databáze ztracených a odcizených úředních
razítek (přesný odkaz http://www.mvcr.cz/clanek/vestnikvlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci.aspx).

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek
obsahuje abecedně (podle oprávněné osoby) řazený
seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena
Ministerstvu vnitra ztráta nebo odcizení. Databáze
obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1
zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů
České republiky a o změně některých zákonů, tedy
kulatých razítek s malým státním znakem České
republiky. Jsou v ní uvedena úřední razítka po poslední
publikovanou částku Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí.
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