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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 153

Rozeslána dne 31. prosince 2009

Cena Kč 29,–

O B S A H:
483. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
484. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů
485. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
486. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
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483
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona
č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/
/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných
pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. a vyhlášky
č. 14/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) bodě 7 se tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se bod 8, který zní:
„8. strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů
a způsob stanovení sazeb mýtného.“.
2. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Kupóny prokazující zaplacení časového poplatku se liší podle délky své platnosti. Vzory kupónů
jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) První díl kupónu, který se umísťuje ve vozidle,
má tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónu s platností na jeden rok se zaobleným pravým horním rohem
přední strany a levým horním rohem zadní strany tiskové plochy; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.“.
3. V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo „sedmidenního“
nahrazuje slovem „desetidenního“.
4. V § 4 odst. 1 písm. e) se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.
5. V § 4 odst. 1 písm. j) se slova „demetalizovaným příčným pruhem“ nahrazují slovy „demetalizovanou příčnou dvoulinkou“, slovo „sedmidenní“ se nahrazuje slovem „desetidenní“ a slova „demetalizovaného pruhu“ se nahrazují slovy „demetalizované dvoulinky“.

6. V § 4 odst. 3 písm. c) se slovo „sedmidenního“
nahrazuje slovem „desetidenního“.
7. V § 4 odst. 3 písm. i) se slova „demetalizovaným příčným pruhem“ nahrazují slovy „demetalizovanou příčnou dvoulinkou“, slovo „sedmidenní“ se nahrazuje slovem „desetidenní“ a slova „demetalizovaného pruhu“ se nahrazují slovy „demetalizované dvoulinky“.
8. V § 4 odstavec 5 zní:
„(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity
u kupónu platného pro:
jeden rok barvy modrá a růžová,
jeden měsíc barvy šedozelená a růžová,
deset dnů barvy zelená a růžová.“.
9. § 5 včetně nadpisu zní:
„§ 5
Plošné řešení prvního dílu kupónu
(1) Piktogram vozidla symbolizující hmotnostní
kategorii vozidla je umístěn na přední straně kupónu
v pravé dolní části a na zadní straně kupónu ve střední
dolní části kupónu. Piktogram je vysoký 3 mm a široký
8,5 mm.
(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené
hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v pravé
střední části nad písmenem označujícím dobu platnosti.
(3) Číslo označující rok platnosti je na přední
straně kupónu umístěno v horní polovině pod rámečkem pro zápis registrační značky a na zadní straně
v horní polovině kupónu. Číslice jsou vysoké 13 mm.
(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední
straně kupónu umístěno pod údajem o hmotnosti vozidla v dolní pravé části a na zadní straně kupónu v levé
dolní části. Písmeno je vysoké 16 mm.
(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny na přední i zadní straně
kupónu v pravé horní části kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.
(6) Holografický prvek je na přední straně ku-
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pónu umístěn v jeho levé spodní části a na zadní straně
kupónu v jeho pravé spodní části. Holografický prvek
je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu.
(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na
přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rámeček je 5 mm vysoký a široký přes celou šířku kupónu. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna
přímo v rámečku vlevo u ročního kupónu a vpravo
u měsíčního a desetidenního kupónu.
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(9) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou
3 mm vysoké a jsou umístěny ve střední části kupónu
nad holografickým prvkem. Série je umístěna vlevo od
šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.
(10) Nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE
A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)“ je umístěn
v horní části kupónu. Nápis je rozdělen do pěti řádků
a výška písmen v nápisu je 2 mm.“.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové
číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední
straně kupónu v pravé části nad údajem o hmotnosti
vozidla. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci
v UV záření.

12. V § 7 odst. 3 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

(9) Na papírové podložce pod spodním okrajem
kupónu je vytištěn třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.“.

13. V části první hlavě III se za díl 3 vkládá nový
díl 4, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4
a 5 zní:

10. § 6 včetně nadpisu zní:
„§ 6
Plošné řešení druhého dílu kupónu
(1) Všechny prvky jsou umístěny na přední straně
kupónu, mimo prvku dle odstavce 8.
(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou
hmotnostní kategorii vozidla je umístěn ve spodní části
pod písmenem označujícím dobu platnosti. Piktogram
je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.
(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené
hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn u spodního okraje kupónu pod symboly dopravních značek.
(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno
v horní části kupónu nad dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem. Číslice jsou vysoké
10 mm.
(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno
v pravé spodní části kupónu vpravo od holografického
prvku a je vysoké 10 mm.
(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny ve spodní části pod holografickým prvkem. Oba symboly dopravních značek
jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.
(7) Holografický prvek je umístěn v levé spodní
části kupónu. Jeho tvar je shodný a u všech druhů kupónů je motiv holografického prvku otočen o 90 8
oproti prvnímu dílu.
(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové
podložce zadní strany kupónu. Vpravo od rámečku
jsou písmena RZ vysoká 1,5 mm.

11. V § 6 odst. 10 se číslo „2“ nahrazuje číslem
„1,5“.

„Díl 4
Struktura, popis a způsob výpočtu nákladů
a způsob stanovení sazeb mýtného
(K § 22 odst. 7 zákona)
§ 23a
Popis nákladů započitatelných pro výpočet mýtného
(1) Náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady bezprostředně související s jejich výstavbou, které tvoří
a) cena staveb a pozemků,
b) náklady na financování výstavby zpoplatněných
pozemních komunikací,
c) náklady na zpracování projektové a územně plánovací dokumentace,
d) náklady na archeologický, geologický a jiný obdobný průzkum,
e) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů4).
(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných
pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady na
běžnou a souvislou údržbu a na opravy, které tvoří
a) náklady na údržbu vozovky a krajnic včetně zimní
údržby,
b) náklady na údržbu dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství,
c) náklady na ošetřování silniční vegetace.
(3) Náklady na správu související s provozem
zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují ostatní
náklady neuvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž vynaložení přímo souvisí s provozem na zpoplatněných pozemních komunikacích a které zároveň nesouvisí s výstavbou a provozem systému elektronického mýtného.
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Mezi tyto náklady patří též platby vyplývající z koncesních smluv.
(4) Náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného zahrnují
a) náklady na výstavbu, zřízení a údržbu stanovišť
pro výběr mýtného,
b) náklady související s provozem, správou, výběrem
a vymáháním mýtného,
c) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů4).
(5) Do nákladů na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací podle odstavce 1 se zahrnou
a) náklady na výstavbu pozemních komunikací dokončených po 10. červnu 1978, do dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, které se určí poměrem,
jenž odpovídá podílu předpokládané doby životnosti zpoplatněné pozemní komunikace, která
zbývá po 10. červnu 2008 na celkové předpokládané době životnosti zpoplatněných pozemních
komunikací,
b) náklady vynaložené a předpokládané na výstavbu
pozemních komunikací, které jsou ke dni nabytí
účinnosti této vyhlášky ve výstavbě,
c) předpokládané náklady na výstavbu plánovaných
pozemních komunikací, které jsou zaneseny
v územně plánovací dokumentaci; tyto náklady
jsou rozloženy podle plánované životnosti pozemní komunikace, nejméně však na období 20 let.
§ 23b
Způsob výpočtu nákladů na zpoplatněné pozemní
komunikace
Náklady na zpoplatněné pozemní komunikace se
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určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 23a,
vztažených ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického
mýtného. Při výpočtu nákladů pouze pro určitou část
komunikací se použije jen odpovídající část nákladů,
vztažená ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní
rok.

§ 23c
Způsob stanovení sazeb mýtného
Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném
nebo předpokládaném podílu vozidel podléhajících
mýtnému na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze
podíl nákladů, vypočtených podle § 23a a vztažených
zvlášť pro dálnice a rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, uvedené v přílohách č. 3 a 4 k této
vyhlášce. Uvedený podíl nákladů se přiřadí pouze ke
skutečnému nebo předpokládanému podílu vozidel
podléhajících mýtnému. Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek stanovených v jiném
právním předpise5) a vztahuje se vždy ke skutečným
nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel
v systému elektrického mýtného.
4

) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5

) § 3 a 4 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.“.
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14. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
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15. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
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16. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
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17. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.
Ministr:
Ing. Slamečka, MBA v. r.
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484
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování):
Čl. I
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb. a vyhlášky č. 15/2009 Sb., se mění takto:
1. V části „Jihočeský kraj“, písm. a) se za slovo
„Bělčice,“ vkládá slovo „Bezdědovice,“ a za slovo
„Sedlice,“ se vkládá slovo „Tchořovice,“.
2. V části „Jihočeský kraj“, písm. b) se za slovo
„Planá,“ vkládá slovo „Plav,“ a za slovo „Vráto,“ se
vkládá slovo „Záboří,“.

11. V části „Karlovarský kraj“, písm. e) se za
slovo „obecní úřady“ vkládá slovo „Drmoul,“.
12. V části „Karlovarský kraj“, písm. g) se za
slovo „Josefov,“ vkládá slovo „Kaceřov,“.
13. V části „Královéhradecký kraj“, písm. g) se za
slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Běchary,“, za slovo
„Choteč,“ se vkládá slovo „Chyjice,“, za slovo „Kopidlno,“ se vkládá slovo „Kozojedy,“, za slovo „Mlázovice,“ se vkládá slovo „Nemyčeves,“, za slova „Staré
Hrady,“ se vkládají slova „Staré Místo,“ a na konci
textu tohoto písmene se doplňuje slovo „ , Žlunice“.
14. V části „Královéhradecký kraj“, písm. i) se za
slova „Bezděkov nad Metují,“ vkládá slovo „Bukovice,“ a za slova „Česká Čermná,“ se vkládají slova
„Česká Metuje,“.
15. V části „Královéhradecký kraj“, písm. l) se za
slovo „Skřivany,“ vkládá slovo „Sloupno,“.

3. V části „Jihočeský kraj“, písm. c) se za slovo
„Mojné,“ vkládá slovo „Přídolí,“.

16. V části „Královéhradecký kraj“, písm. n) se za
slovo „Libňatov,“ vkládají slova „Malá Úpa,“.

4. V části „Jihočeský kraj“, písm. e) se za slova
„Horní Pěna,“ vkládají slova „Jarošov nad Nežárkou,“
a za slova „Nová Včelnice,“ se vkládají slova „Pluhův
Žďár,“.

17. V části „Královéhradecký kraj“, písm. o) se za
slovo „Rudník,“ vkládá slovo „Strážné,“.

5. V části „Jihočeský kraj“, písm. g) se za slovo
„Bernartice,“ vkládá slovo „Borovany,“.
6. V části „Jihočeský kraj“, písm. j) se na konci
textu tohoto písmene doplňuje slovo „ , Vlastiboř“.
7. V části „Jihočeský kraj“, písm. k) se za slovem
„Hoslovice,“ zrušuje slovo „Hoštice,“, za slovo „Miloňovice,“ se vkládá slovo „Nihošovice,“ a za slovo „Řepice,“ se vkládá slovo „Sousedovice,“.
8. V části „Jihočeský kraj“, písm. q) se za slovo
„Číčenice,“ vkládá slovo „Drahonice,“ a za slovo „Libějovice,“ se vkládají slova „Pivkovice, Stožice,“.
9. V části „Jihomoravský kraj“, písm. h) se za
slovo „Pravlov,“ vkládá slovo „Senorady,“.
10. V části „Jihomoravský kraj“, písm. n) se za
slovo „Ostrovačice,“ vkládají slova „Příbram na Moravě,“.

18. V části „Liberecký kraj“, písm. a) se za slova
„Horní Libchava,“ vkládají slova „Horní Police,“ a za
slova „Velký Valtinov,“ se vkládá slovo „Volfartice,“.
19. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. c) se za
slova „Nová Pláň,“ vkládají slova „Nové Heřminovy,“.
20. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se za
slovo „Brantice,“ vkládají slova „Býkov-Láryšov,“ a za
slovo „Osoblaha,“ se vkládá slovo „Petrovice,“.
21. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. t) se za
slova „Malá Morávka,“ vkládají slova „Malá Štáhle,“.
22. V části „Olomoucký kraj“, písm. a) se za
slovo „Bělotín,“ vkládají slova „Býškovice, Hrabůvka,“, za slovo „Malhotice,“ se vkládá slovo „Milenov,“, za slovo „Paršovice,“ se vkládá slovo „Polom,“
a za slova „Střítež nad Ludinou,“ se vkládá slovo
„Špičky,“.
23. V části „Olomoucký kraj“, písm. e) se za slova
„Bílá Lhota,“ vkládá slovo „Bílsko,“.
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24. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se za
slovo „Držovice,“ vkládá slovo „Hluchov,“.

„Čestín,“ vkládá slovo „Chabeřice,“ a za slova „Rataje
nad Sázavou,“ se vkládá slovo „Řendějov,“.

25. V části „Pardubický kraj“, písm. d) se za slovo
„Luže,“ vkládají slova „Míčov-Sušice,“, za slovo
„Předhradí,“ se vkládá slovo „Přestavlky,“ a za slovo
„Rosice,“ se vkládá slovo „Rozhovice,“.

39. V části „Středočeský kraj“, písm. p) se za
slovo „Boseň,“ vkládá slovo „Branžež,“.

26. V části „Pardubický kraj“, písm. h) se za slova
„Rychnov na Moravě,“ vkládají slova „Staré Město,“.
27. V části „Pardubický kraj“, písm. i) se za slovo
„Chýšť,“ vkládá slovo „Kunětice,“ a za slova „Rohovládova Bělá,“ se vkládá slovo „Rohoznice,“.
28. V části „Pardubický kraj“, písm. k) se za slovo
„Sopřeč,“ vkládají slova „Svinčany, Turkovice,“.
29. V části „Plzeňský kraj“, písm. b) se za slova
„Kout na Šumavě,“ vkládá slovo „Luženičky,“ a za
slovo „Poběžovice,“ se vkládá slovo „Trhanov,“.
30. V části „Plzeňský kraj“, písm. h) se za slovo
„Kozolupy,“ vkládá slovo „Krsy,“, za slovo „Pernarec,“ se vládá slovo „Přehýšov,“ a za slovo „Příšov,“
se vkládá slovo „Rochlov,“.
31. V části „Plzeňský kraj“, písm. j) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Bolkov,“, za slovo „Borovy,“ se vkládá slovo „Buková,“ a na konci textu tohoto písmene se doplňuje slovo „ ,Vlčí“.
32. V části „Plzeňský kraj“, písm. l) se za slovo
„Lisov,“ vkládají slova „Nová Ves,“.
33. V části „Středočeský kraj“, písm. b) se za
slovo „Vráž,“ vkládá slovo „Všeradice,“.
34. V části „Středočeský kraj“, písm. c) se za slova
„Nová Ves,“ vkládají slova „Nový Vestec,“.
35. V části „Středočeský kraj“, písm. i) se za slovo
„Pchery,“ vkládá slovo „Slatina,“ a za slovo „Stochov,“
se vkládá slovo „Třebusice,“.

40. V části „Středočeský kraj“, písm. r) se za slova
„Kostomlaty nad Labem,“ vkládá slovo „Krchleby,“
a za slovo „Třebestovice,“ se vkládá slovo „Vestec,“.
41. V části „Středočeský kraj“, písm. u) se za
slovo „Pustověty,“ vkládá slovo „Račice,“ a za slovo
„Šípy,“ se vkládá slovo „Třtice,“.
42. V části „Ústecký kraj“, písm. i) se za slovo
„Lužice,“ vkládá slovo „Malé Březno,“.
43. V části „Ústecký kraj“, písm. k) se za slovo
„Vrbice,“ vkládá slovo „Záluží,“.
44. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za slovo
„Brtnice,“ vkládá slovo „Cejle,“ a za slovo „Polná,“ se
vkládá slovo „Rohozná,“.
45. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se za slovo
„Kouty,“ vkládá slovo „Kožichovice,“.
46. V části „Kraj Vysočina“, písm. o) se za slovo
„Chlumětín,“ vkládá slovo „Jámy,“.
47. V části „Zlínský kraj“, písm. c) se za slovo
„Litenčice,“ vkládá slovo „Lubná,“.
48. V části „Zlínský kraj“, písm. e) se za slovo
„Napajedla,“ vkládá slovo „Oldřichovice,“.
49. V části „Zlínský kraj“, písm. k) se za slovo
„Dešná,“ vkládá slovo „Hrobice,“, za slovo „Jasenná,“
se vkládá slovo „Lutonina,“ a za slovo „Trnava,“ se
vkládá slovo „Veselá,“.
50. V části „Zlínský kraj“, písm. l) se za slova
„Valašská Polanka,“ vkládají slova „Valašská Senice,“.

36. V části „Středočeský kraj“, písm. j) se za slovo
„Krakovany,“ vkládá slovo „Křečhoř,“, za slova „Radovesnice II,“ se vkládá slovo „Ratboř,“ a za slovo
„Veltruby,“ se vkládá slovo „Volárna,“.

51. V části „Zlínský kraj“, písm. m) se za slovo
„Sazovice,“ vkládá slovo „Šarovy,“ a za slova „Velký
Ořechov,“ se vkládají slova „Želechovice nad Dřevnicí,“.

37. V části „Středočeský kraj“, písm. k) se za slova
„Nová Ves,“ vkládá slovo „Újezdec,“ a na konci textu
tohoto písmene se doplňuje slovo „ , Vojkovice“.

Čl. II

38. V části „Středočeský kraj“, písm. l) se za slovo

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.
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485
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a), d)
a e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:

„Opava“ se ve sloupci „Matriční úřad“ vkládá nový
bod 7. „Raduň“.

Čl. I

5. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17.
„Opava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 7. „Raduň“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Raduň“ a nový bod 2. „Vršovice“.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky
č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky
č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky
č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky
č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky
č. 419/2008 Sb. a vyhlášky č. 445/2008 Sb., se mění
takto:
1. V § 24 odst. 3 větě první se za slova „do matriční knihy“ vkládají slova „ , není-li údaj o změně
názvu obce uveden na úvodním listu matriční knihy
vedené pro tuto obec“.
2. V § 25 odst. 3 se za slova „písemné žádosti“
vkládají slova „osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. a)
zákona,“.
3. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17.
„Opava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5.
„Opava“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 12. „Raduň“
a bod 19. „Vršovice“ zrušují.
Dosavadní body 13 až 18 se označují jako body 12
až 17.
4. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17.

Dosavadní body 7 až 9 se označují jako body 8 až 10.

6. V příloze č. 1 v části „Olomoucký kraj“ ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 11.
„Šumperk“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 8.
„Šumperk“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 6.
„Petrov nad Desnou“.
Dosavadní body 6 až 13 se označují jako body 7 až 14.
7. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“ ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 25.
„Vlašim“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Vlašim“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 13. „Nemíž“ zrušuje.
Dosavadní body 14 až 25 se označují jako body 13
až 24.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá
účinnosti dnem 1. července 2010.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.
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486
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a podle § 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů České republiky a území obvodů
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II

ČÁST PRVNÍ

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.,
vyhlášky č. 361/2006 Sb., vyhlášky č. 513/2006 Sb. a vyhlášky č. 445/2008 Sb., se mění takto:

Změna vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů

1. V okrese Benešov se slovo „ , Nemíž“ zrušuje.

Čl. I
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb. a vyhlášky
č. 445/2008 Sb., se mění takto:

2. V okrese Klatovy se slovo „Čimice“ nahrazuje
slovem „Čímice“.
3. V okrese Šumperk se za slovo „Pavlov“ vkládají
slova „ , Petrov nad Desnou“.

1. V § 7 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Šumperk a v § 20 ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Šumperk se za slovo
„Oskava“ vkládají slova „ , Petrov nad Desnou“.
2. V § 10 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Vlašim a v § 23 ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Vlašim se slovo „ , Nemíž“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.
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