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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168
o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
Vláda
I. m ě n í
1. usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití
administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud
okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002
č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, ve
znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 852, usnesení
vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 46, usnesení vlády ze dne
21. dubna 2004 č. 385, usnesení vlády ze dne 2. června 2004
č. 547, usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 892, usnesení
vlády ze dne 21. září 2004 č. 916 a usnesení vlády ze dne 20.
října 2004 č. 1007 tak, že z důvodu veřejného zájmu mění
cílové dislokace, uvedené v příloze č. 2 uvedeného usnesení
tak, jak je stanoveno v příloze tohoto usnesení,
2. přílohu č. 1 k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003
č. 1235, o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po
bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obcí s rozšířenou působností, tak, že ze seznamu
nemovitostí vyřazuje objekt čp. 1686/26 s pozemky st. parc.
č. 1183 a parc.č. 1184 a 1185 k.ú. město Žďár nad Sázavou,
ulice Dr. Drože;

II. p o v o l u j e podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z § 21
odst. 1 citovaného zákona, k převodu budovy č.p. 42/3 na
stavební parcele č. 542/1 (nám. T. G. M.), katastrální území
Břeclav, a to včetně souvisejících staveb a pozemků, jejichž
parcelní čísla jsou uvedena v bodu 1 přílohy tohoto usnesení,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Břeclav;
III. s c h v a l u j e ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise
a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace:
1. majetkové změny a konečné dislokace u vybraných
administrativních budov s pozemky a drobnými stavbami
tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení s tím, že
v případě:
a) Plzeňského kraje bude objekt K.H. Borovského č.p. 521,
Tachov, užíván po dobu 20-ti let ode dne nabytí pro
výkon veřejné správy nebo pro potřeby Pedagogicko
psychologické poradny,
b) objektu nám. T.G.M. č.p. 42/3, Břeclav, bude součástí
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví zajištění
bezúplatného užívacího práva ve prospěch České repub-
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liky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstva zemědělství, Probační a mediační
služby, Úřadu práce Břeclav a České školní inspekce,
a to formou věcného břemene v nezbytném rozsahu,
c) objektů Pardubická č.p. 67 a 44, Chrudim, bude součástí
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví zajištění užívacího práva ve prospěch České republiky – Ministerstva
spravedlnosti v objektu Městský park č.p. 274, Chrudim
a Ministerstva vnitra v objektu Široká č.p. 29, a to formou
věcného břemene v nezbytném rozsahu a dále ve prospěch České republiky – Úřadu práce Chrudim v objektu
Pardubická čp. 44 v nezbytném rozsahu do doby zajištění
vlastních prostor, přičemž při uzavírání smluv o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností
budou respektovány podmínky uvedené v příloze č. 2
k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235, o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých
okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností, a tyto podmínky
budou přiměřeně respektovány i při bezúplatném převodu
nemovitostí do vlastnictví Plzeňského kraje,

Částka 1

č.parc. 924, a pozemku č.parc. 924, katastrální území Vyškov,
obec Vyškov, podle výsledku výběrového řízení;
IV. u k l á d á
1. ministru financí
a) zabezpečit ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových realizaci
bodu III tohoto usnesení,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s ministrem financí a s generálním
ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
při realizaci bodu III tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových

2. prodej administrativní budovy Smetanovo nábřeží
č. p. 134/2, Vyškov – Předměstí, nacházející se na pozemku

Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s
v. r.

42/3

521

Břeclav

Katastrální
území
Tachov

60000

LV
číslo
60000

6*
22
3*

141
19
23

Kapacita Počet
budovy
Pedagogicko psychol. 10
10
poradna

Konečná dislokace
Název subjektu

st. 542/1, město Břeclav
214
st. 542/3, ÚZSVM
st. 542/4, MZem Pozemkový úřad
st. 542/5 Česká školní inspekce
st. 542/6, Úřad práce Břeclav
5293
Probační a mediační
služba

Číslo
parcely
308

bezúplatný
převod

bezúplatný
převod
ÚZSVM

ÚZSVM

69797111

69797111

Majetkové Předávající
změny
Název
IČ

město Břeclav

Plzeňský kraj

Přejímající
Název

00283061

70890366

IČ

* V případě zabezpečení kancelářských prostor městem Břeclav pro Českou školní inspekci a Probační a mediační službu v jiném objektu (se souhlasem těchto organizačních složek
státu) budou uvolněné prostory využity městem Břeclav

Tachov/
K.H.
Borovského
Břeclav/
nám. T.G.M.

Určení nemovitostí
Obec/Ulice
č.p./č.o.

1. Bezúplatné převody vybraných administrativních budov s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích a konečné dislokace

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 24. listopadu 2004 č.1168

Částka 1
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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44

bez č.p.

Pardubická

Pardubická

Chrudim

Chrudim

Katastrální
území
Chrudim

60000

60000

LV
číslo
60000
město Chrudim

st. 307/2, město Chrudim
st. 4741, Úřad práce Chrudim
st. 6641,
st. 6642,
st. 6643,
st. 6644,
st. 6645,
st. 6646,
st. 6647,
866/3,
155/11
st. 4252 ÚZSVM

Číslo
parcely
st. 307/1

Konečná dislokace
Název subjektu

21

119

21

99
20*

Kapacita Počet
budovy
69
69

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

bezúplatný
převod
bezúplatný
převod
ÚZSVM

ÚZSVM
69797111

69797111

Majetkové Předávající
změny
Název
IČ

město Chrudim

město Chrudim

Přejímající
Název

00270211

00270211

IČ

* Úřad práce Chrudim zůstane v objektu dislokován formou bezúplatného užívání do doby zajištění vlastních prostor. Uvolněné prostory pak budou obsazeny městem Chrudim. Pro
případ schválení návrhu zákona o hmotné nouzi bude smluvně zajištěno, že počet míst užívaných Úřadem práce bude odpovídajícím způsobem za stejných podmínek navýšen.

67

Pardubická

Určení nemovitostí
Ulice
č.p./č.o.

2. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných administrativních budov s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích
na území města Chrudim

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 24. listopadu 2004 č.1168
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309/3

168

Liberec/
nám. Dr.
E. Beneše
Mariánská

bez č.p.

584
369 a

Chomutov/
1168
T.G.
Masaryka
Chomutov/
3100
T.G.
Masaryka
Plzeň/
26
Slovanská alej

Čáslav/
Žižkovo
náměstí
Brno/
Obilní trh

Určení nemovitostí
Obec/Ulice
č.p./č.o.

60000

Hradiště
u Plzně

60000

60000

Chomutov I

Liberec

60000

60000

LV
číslo
60000

Chomutov I

Veveří

Katastrální
území
Čáslav

1149/5,
1149/21,
1149/9,
1149/22,
1149/17,
1149/19,
522,
523/1,
523/2

3018

3015

485

Číslo
parcely
st. 66

město Liberec
Nejvyšší kon. úřad

Česká obchodní
inspekce

Policie ČR
Pozemkový fond

Policie ČR
Probační a mediační
služba
Policie ČR

Finanční policie

Úřad práce
Kutná Hora

Konečná dislokace
Název subjektu

84

124

49

28

30

změna
příslušnosti
hospodařit
změna
příslušnosti
hospodařit
změna
příslušnosti
hospodařit
změna
příslušnosti
hospodařit
změna
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

ÚZSVM

ÚZSVM

ÚZSVM

ÚZSVM

69797111

69797111

69797111

69797111

69797111

69797111

Majetkové Předávající
změny
Název
IČ

31
změna
ÚZSVM
+ archiv
příslušnosti
/zb.kapacita/ hospodařit
27
16

112
12

49

23
5

30

Kapacita Počet
budovy
7
7

3. Změny příslušnosti hospodařit a konečné dislokace

Česká
obchodní
inspekce

Ministerstvo
vnitra

Ministerstvo
vnitra

Ministerstvo
vnitra

Ministerstvo
vnitra

Úřad práce
Kutná Hora

Přejímající
Název

00020869

00007064

00007064

00007064

00007064

00663425

IČ

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 24. listopadu 2004 č.1168
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227/1

Katastrální
území
město Žďár
nad Sázavou

Dr. Drože

1686/26

město Žďár
nad Sázavou

701
(objekt
bydlení)
649
(objekt
bydlení)
garáž
(bez č.p.,
č.e.)
Komenského 1786/25 město Žďár
nad Sázavou

Žižkova

Určení nemovitostí
Ulice
č.p./č.o.

60000

60000

LV
číslo
60000

st.1183,
1184,
1185

1134,
1137/1

1127

1142

Číslo
parcely
1135,
1136,
1137/2
1141

ÚZSVM

Celní úřad Žďár
nad Sázavou
Policie ČR
Úřad práce Žďár
nad Sázavou

město Žďár
nad Sázavou

Konečná dislokace
Název subjektu

22

95

ÚZSVM

změna
ÚZSVM
příslušnosti
hospodařit

bezúplatný
převod

6
25
+ archiv
/zb.kapacita/
22
zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

37

Kapacita Počet
budovy
126
126

69797111

69797111

Majetkové Předávající
změny
Název
IČ

00295841

IČ

Úřad práce Žďár 00206172
nad Sázavou

město Žďár
nad Sázavou

Přejímající
Název

4. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných administrativních budov s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích
na území města Žďár nad Sázavou

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 24. listopadu 2004 č.1168
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. prosince 2004 č. 1278
k Informaci o možnostech zpřístupnění Úředního věstníku Evropské unie v České republice

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

Vláda
I. bere na vědomí Informaci o možnostech zpřístupnění
Úředního věstníku Evropské unie v České republice, obsaženou v části III materiálu č.j. 1700/04;
II. mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 695,
k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních
smluv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 707),
a to tak, že se
1. zrušuje bod III uvedeného usnesení,

IV. doporučuje primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností, aby zajistili poskytnutí odborné pomoci veřejnosti při
vyhledávání textů právních předpisů Evropských společenství/Evropské unie v informačních databázích Evropské unie.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústřední orgánů
státní správy

2. z prováděcí doložky uvedeného usnesení vypouští slova
„1. místopředseda vlády a ministr vnitra“;
Na vědomí:
primátoři statutárních měst

III. ukládá
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy zveřejnit na internetových stránkách ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy informace o
možnostech získání textů právních předpisů Evropských společenství/Evropské unie,

Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s
v. r.
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1.
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

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českým báňským úřadem vydává na základě usnesení vlády ze dne 14.
října 2002 č. 993 tuto směrnici:
Čl. I
Krajský úřad Moravskoslezského kraje a obce uvedené
v příloze, jako pořizovatelé územně plánovací dokumentace1)
v území s výskytem neřízených plošných výstupů metanu unikajícího na povrch z podzemních prostorů, kde byla ukončena hornická činnost
a) převezmou v rámci přípravných prací 2) od místně příslušného obvodního báňského úřadu mapové podklady
se zakreslením nebezpečných území z hlediska neřízených plošných výstupů metanu – včetně případných
doplnění nebo změn,
b) zajistí v rámci průzkumů a rozborů zakreslení nebezpečných území z hlediska neřízených plošných výstupů
metanu do problémového výkresu,3)

c) zahrnou do návrhu zadání územně plánovací dokumentace 1) požadavek na zakreslení hranic nebezpečných území
z hlediska neřízených plošných výstupů metanu spolu
s požadavky na omezení pro rozhodování v území 4)
z důvodů eliminace nebezpečí vyvolaného neřízenými
plošnými výstupy metanu v rozsahu odpovídajícímu
pořizované územně plánovací dokumentaci,
d) v návrhu souborného stanoviska posoudí 5) a při převzetí
návrhu územně plánovací dokumentace zkontrolují,6) zda
byly v konceptu řešení nebo návrhu územně plánovací
dokumentace zakresleny hranice nebezpečných území
neřízených plošných výstupů metanu a v regulativech
využití území stanovena příslušná omezení pro rozhodování v území.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

náměstek ministra pro místní rozvoj
Ing. Jan Slanina
v. r.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

§ 20 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002
Sb.
§ 10 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb.
§ 29 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 135/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.
§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 135/2001 Sb.
§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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Příloha ke směrnici
č.j. 17020/2004–61
ze dne 9. prosince 2004

SEZNAM OBCÍ, JEJICHŽ ÚZEMÍ JSOU OHROŽENA VÝSTUPY METANU

Okres Frýdek-Místek
Brušperk, Fryčovice, Frýdek - Místek, Paskov, Řepiště, Staříč, Sviadnov, Šenov, Vratimov, Žabeň
Okres Karviná
Albrechtice, Bohumín, Doubrava, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Petřvald, Rychvald, Stonava
Okres Ostrava
Ostrava - město
Okres Opava
Ludgeřovice
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

Kulatého úředního razítka se státním znakem o průměru 35 mm
a s textem

Kulatého úředního razítka se státním znakem o průměru 25 mm
a s textem

OBECNÍ ÚŘAD CHUDEROV
okres Ústí nad Labem

OBEC
NĚMČICE

Razítko nebylo opatřeno pořadovým číslem a k jeho odcizení došlo v noci z 10. na 11. ledna 2005.

Kulatého úředního razítka se státním znakem o průměru 35 mm
a s textem
MĚSTO BRUNTÁL
odbor sociálních věcí
Razítko bylo opatřeno pořadovým číslem 1 a k jeho odcizení došlo 16. prosince 2004.

Kulatého úředního razítka se státním znakem o průměru 25
mm a s textem
OBEC
JABLŮNKA

Hranatého razítka o rozměrech 48 x 15 mm a s textem
Obecní úřad Němčice
okres Domažlice
Razítka nebyla opatřena pořadovými čísly a k jejich ztrátě došlo 10. prosince 2004.

Hranatého razítka o rozměrech 45 x 20 mm a s textem
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
KANCELÁŘ STAROSTY
PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR
SOKOLOVSKÁ 324/14
180 49 PRAHA 9
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a k jeho ztrátě
došlo 1. srpna 2004

Hranatého razítka o rozměrech 42 x 14 mm a s textem
OBEC JABLŮNKA
756 23
Razítka nebyla opatřena pořadovými čísly a k jejich odcizení došlo v prosinci 2004.

Hranatého razítka o rozměrech 50 x 20 mm a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
Tř. 9. května 1366/48
408 01 RUMBURK
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho ztrátě došlo v průběhu měsíce září.

Částka 1
Poznámky:
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Poznámky:

Od: Vítoš, s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025

Adresát (odběratel)
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Věcný rejstřík
Opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí

Směrnice Ministerstva financí ze dne 11. března 2004 č. j.: 124/42 055/2004,
kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu

Poř. č.

Částka

1

1

Sdělení Ministerstva vnitra č. j.: OAM-152-4-1/2004 k zabezpečení jednotného postupu
krajských úřadů při realizaci Státního integračního programu (dále jen „SIP“)
v oblasti zajištění bydlení azylantům v souladu s usnesením vlády České republiky
ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2003 č. 1153 o zabezpečení
finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených
bývalými okresními úřady

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2003 č. 1235 o bezúplatném převodu
vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

2

Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 46231/2003-5030 ze dne 25. listopadu,
kterou se mění směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 42328/2002-5030
ze dne 25. března 2003, o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků
a služeb na hospodaření v lesích, uveřejněná pod č. 3 v částce 3/2003 Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí

2

2

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů orgánů obcí,
aktualizovaný k 31. prosinci 2003

2

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a o odcizení úředních razítek

2

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4. června 2004
č. j.: 19 767/2004-44 k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných
územními samosprávnými celky za rok 2004

3

3

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Směrnici k Osnově rozborů
hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky
za rok 2004

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2004 č. 126, k realizaci Koncepce
integrace cizinců v roce 2003 a její další rozvoj v souvislosti se vstupem České republiky
do Evropské unie

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2004 č. 238, o postupu optimalizace
právního a ekonomického prostředí pro výkon veřejné správy orgány územních
samosprávných celků

3

Seznam platných právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů
a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2003

3

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek, služebních průkazů
a stvrzenkového bloku

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 2. června 2004 č. 547 o majetkoprávních změnách
a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

4
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Usnesení vlády České republiky ze dne 16. června 2004 č. 607 k Informaci o plnění usnesení
vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy
při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003 a k návrhu
třetí aktualizace Koncepce romské integrace

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. června 2004 č. 663 ke Zprávě o situaci
národnostních menšin v České republice za rok 2003

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2004 č. 678 o Národní strategii rozvoje
cyklistické dopravy České republiky

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven
v České republice na léta 2004 až 2010

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 21. července 2004 č. 718 ke Zprávě o plnění
Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (léta 2002 až 2004)
a k jeho aktualizaci na další období (léta 2004 až 2006)

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 1. září 2004 č. 824 ke Strategii podpory dostupnosti
a kvality veřejných služeb

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. září 2004 č. 892 o změně některých usnesení
vlády, týkajících se nemovitostí po bývalých okresních úřadech

4

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004, kterou se stanoví
jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení
do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti

4

4

Sdělení Ministerstva vnitra

4

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a průkazek mimořádných
výhod

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. října 2004 č. 1007 o dalších majetkových
změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 27. října 2004 č. 1046 o vypovězení smluv
o koordinaci nákupu personálních informačních systémů pro správní úřady

5

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek, průkazu a odznaku

5

Strana IV

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vydavatel a redakce: Ministerstvo vnitra, 140 21 Praha 4, nám. Hrdinů 3, tel. 974 816 416, e-mail: ondrusov@mvcr.cz,
internetová adresa: www.mvcr.cz/vestnik. Administrativní vydavatel a distributor: firma VÍTOŠ, s.r.o., 165 00 Praha 6,
Suchdolská 169/13, tel., fax: 220921305, e-mail: vitos@login.cz. Sazba: dan.smrz@volny.cz. ISSN 1214-2263. Vychází podle
potřeby. Expeduje se podle rozdělovníku Ministerstva vnitra. K tisku byl použit recyklovaný papír.

