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Věstník vlády
pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí
Ročník 1
Částka 1-10
2001

Ministerstvo vnitra ČR
Věcný rejstřík
směrnic, metodických pokynů, oznámení a sdělení uveřejněných ve Věstníku vlády pro
orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí
Poř. č. Částka
Usnesení vlády ČR ze dne 18. prosince 2000 č. 1304 o zřízení Věstníku vlády
České republiky pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí a o
zabezpečení koordinace a přípravy směrnic ministerstev a jiných ústředních
správních úřadů týkajících se orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí na
úseku výkonu státní správy

1

Směrnice Ministerstva kultury č.j. 12871/2000 ze dne 13. února 2001, kterou
se upravuje postup okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna,
Ostravy a Plzně při označování státem chráněných nemovitých kulturních
památek

1.

2

Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO 109/OOB-2001 ze dne 16. března 2001,
jíž se zrušení instrukce Ministerstva obrany

2.

2

Metodický pokyn Ministerstva vnitra ze dne 10. dubna 2001 č.j.: OAM-5914/2001, kterým se upravuje postup okresních úřadů při zřízení a činnosti
okresních poradních orgánů pro otázky integrace cizinců

2

Seznam právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů
krajů, okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2000
Odvětví: Ministerstvo vnitra

2

Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 14792/2001-5030 ze dne 9. dubna
2001 o postupu krajů při poskytování finančních příspěvků a služeb na
hospodaření v lesích

3.

Seznam právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů
krajů, okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2000
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 16394/2001-21 ze
dne 23. května 2001 k postupu orgánů krajů v přenesené působnosti při
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zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení, k provádění změn v údajích
vedených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení a k řízení o
vyřazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 20. července 2001 č.j. OAM-29215/2001, jíž se zrušuje instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne
27. května 1994 č.j. 1027/94 o postupu okresních úřadů při zajišťování
integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka v České republice, ve znění
pozdějších instrukcí

5.

Oznámení ministra vnitra č.j.: OAM-292-11/2001 ze dne 10. července 2001
vydané v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 10. ledna 2001 č.
44 "o dalším zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka a
azylantů v roce 2001"
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. AS/3-2375/01 ze dne 17. srpna 2001, kterou
se mění instrukce ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992 č.j.
VSC/1-793/92, o spisové službě, uveřejněná pod č. 1/1992 Věstníku vlády
České republiky pro okresní úřady a orgány obcí

5

5

6.

Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu vyúčtování
dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením

6

7

Směrnice Ministerstva vnitra ČR č.j.: VSC/1-3618/01 ze dne 27. listopadu
2001, kterou se mění instrukce ministerstva vnitra České republiky ze dne 25.
5. 1992 č.j.: VSC/1-793/92, o spisové službě, uveřejněná pod č. 1/1992 ve
Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí, ve znění
směrnice Ministerstva vnitra č.j.: AS/3-2375/01 ze dne 17. srpna 2001,
uveřejněná pod č. 6/2001 v částce 6 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní
úřady a orgány obcí

7.

8

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. prosince 2001, č.j.:
2651/01/LEG-150/9, jíž se zrušuje instrukce ministerstva zdravotnictví a
sociálních věcí ČSR ze dne 15. prosince 1988, č.j.: OZS.2-722-30. 12. 1988 o
způsobu evidence omamných a psychotropních látek

8.

8

Směrnice Ministerstva vnitra č.j. PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince
2001, kterou se stanoví organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu
a obce, jeho uvedení do pohotovosti a vedení dokumentace

9.

9

Metodický pokyn Ministerstva vnitra č.j. PO-4537/IZS-2001 ze dne 12.
prosince 2001, kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k
metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje,
okresu a obce
Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince
2001, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí
k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při
mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového
zásobování vodou

9

10.

10

SDĚLENÍ
Sdělení o ztrátách úředních razítek, odznaku a průkazu

2

Sdělení o odcizení úředního razítka, služebních průkazů a služebního počítače

2
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Sdělení o opravě chyb

4

Sdělení o opravě chyb

9

OZNÁMENÍ
Oznámení o falsifikaci legalizačního razítka a jmenovky

2

Oznámení o ztrátách úředních razítek a průkazů

4

Oznámení o odcizení úředních razítek

4

Oznámení o falsifikaci legalizačního a kulatého razítka

4

Oznámení o ztrátách úředních razítek

5

Oznámení o odcizení úředních razítek

5

Oznámení o ztrátě úředního razítka

6

Oznámení o odcizení ověřovací knihy

6

Oznámení o ztrátě úředních razítek

7

Oznámení o odcizení úředních razítek

7

Oznámení o ztrátě úředních razítek

8

Oznámení o ztrátě služebních průkazů a odznaků

8
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