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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. března 2018 č. 209
o souhrnném přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu napadeny, se stavem k 1. lednu 2018
V lá da
I. schvaluje
Souhrnný přehled objektů, které mohou být za stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny, se stavem
k 1. lednu 2018, uvedený v části III materiálu čj. V61/2018
(dále jen Souhrnný přehled OMN);
II. uk l ád á
1. ministryni obrany podle Směrnice pro vyhodnocování,
výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury
a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace
schválené usnesením vlády České republiky ze dne
21. března 2016 č. 247
a) zpracovat výpisy ze Souhrnného přehledu OMN pro
jednotlivé krajské úřady a navrhovatele formou
exportu dat z databáze OMN vedené v informačním
systému mobilizačních příprav, modul operační
příprava státního území,
b) upravovat Souhrnný přehled OMN na základě
požadavků a návrhů krajských úřadů a jednotlivých
navrhovatelů se stavem k 1. lednu každého
kalendářního roku,
c) pravidelně jednou v kalendářním roce informovat
Bezpečnostní radu státu o stavu aktualizace OMN,
d) v případě potřeby nebo provedení většího počtu změn
v počtu OMN uvedených v Souhrnném přehledu
OMN předložit vládě cestou Bezpečnostní rady
státu ke schválení aktualizovaný Souhrnný přehled
OMN;
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů zabezpečit realizaci opatření vztahujících se
k OMN včetně aktualizace vlastní dokumentace
k ochraně OMN;
III. do p or uč uj e
guvernérovi České národní banky, vedoucímu Kanceláře
prezidenta republiky, vedoucímu Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucímu
Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, prezidentu
Nejvyššího kontrolního úřadu, hejtmanům, primátorce
hlavního města Prahy a starostům obcí s rozšířenou
působností zabezpečit pro potřeby zajištění obrany České
republiky realizaci opatření vztahujících se k OMN včetně
aktualizace vlastní dokumentace k ochraně OMN.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
ředitelé Bezpečnostní informační služby,
Úřadu pro zahraniční styky a informace,
vedoucí ostatních správních úřadů
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky,
vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš, v. r.

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 43

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
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)
Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný
k 31. 12. 2017, bude v souladu se sdělením ministra vnitra, zveřejněným v částce 7/2007 Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí, publikován pouze v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
úředních razítek:

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. č. 2143

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 20 mm
s textem v jednom okruží:

K vyřazení originálu dochází z důvodu existence
a užívání falsifikátu tohoto razítka od 25. dubna 2018.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. č. 369

Dokumenty v listinné podobě označené tímto razítkem
ze dne 25. dubna 2018 je třeba považovat od tohoto data
za neplatné.

Dokumenty v listinné podobě označené tímto razítkem
ze dne 3. února 2012 a dnech následujících, je třeba
považovat za neplatné.
Kulatého razítka se státním znakem o průměru 20 mm
s textem v jednom okruží:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. č. 393
Dokumenty v listinné podobě označené tímto razítkem
ze dne 3. února 2012 a dnech následujících, je třeba
považovat za neplatné.
Ministerstvo vnitra sděluje oznámení o vyřazení
z užívání tohoto úředního razítka:
Kulaté razítko se státním znakem o průměru 36 mm
s textem v jednom okruží:

***
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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