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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. srpna 2007 č. 882
o Plánu obrany České republiky
Vláda
I. schvaluje

2. ministrům ﬁnancí, vnitra a spravedlnosti zpracovat do
31. prosince 2008 Plán hospodářské mobilizace,

Plán obrany České republiky, uvedený v části III materiálu
č.j. 1197/07;

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

II. ukládá

Provedou:
ministryně obrany,
ministři ﬁnancí, spravedlnosti, vnitra

1. ministryni obrany
a) předat do 30. září 2007 výpisy z Plánu obrany České republiky všem zpracovatelům dílčích plánů obrany v rozsahu nezbytném pro zpracování těchto dokumentů,
b) provádět kontroly zpracovaných dílčích plánů obrany
u jejich zpracovatelů,

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v. r.
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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 úředního
razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 20 mm a s textem
Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 14, bylo samonamáčecí typu Trodat – printy 4911 a k jeho ztrátě došlo dne
20. srpna 2007.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředního
razítka:
Kulatého dřevěného razítka o průměru 25 mm se státním znakem ČR a s textem
Městský úřad Slaný
Razítko nebylo opatřeno rozlišovacím znakem a k jeho odcizení došlo dne 22. srpna 2007.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Průkazu zaměstnance města Vsetína. Průkaz velikosti 9 x 6 cm
je zataven v průhledné fólii, na levé straně aversu je barevná
fotograﬁe zaměstnance, vpravo nápis Městský úřad Vsetín,
průkaz zaměstnance města Vsetín, velký barevný státní znak,
odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, se jménem: Ing. Libor Kůra, vedoucí oddělení. Na reversu je uveden
rozsah oprávnění držitele průkazu, podpis zaměstnance a starosty a velké kulaté razítko. Průkaz byl vystaven 1. 1. 2007.
K odcizení průkazu došlo dne 22. srpna 2007. Odcizení oznámil Ing. Libor Kůra dne 4. září 2007, dne 3. září 2007 mu byl
vystaven průkaz nový.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

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 pro místní rozvoj sděluje, že došlo ke ztrátě
úředních razítek:

Dvou kulatých razítek o průměru 25 mm se státním znakem
ČR a s textem

Tří kulatých razítek o průměru 36 mm se státním znakem ČR
a s textem

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Razítka byla opatřena evidenčními čísly 2 a 29.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Razítka byla opatřena evidenčními čísly 12, 38 a 44.

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

Dne 17. září 2007 byla výše uvedená razítka z důvodu ztráty
vyřazena z evidence razítek Ministerstva pro místní rozvoj
a k tomuto datu pozbyla platnost.
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