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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. června 2022 č. 551
o Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021
Vláda
I. schvaluje Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021 (dále
jen „Zpráva“), obsaženou v části III materiálu čj. 712/22;
II. ukládá zmocněnkyni vlády pro lidská práva zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
III. doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí s pověřenými
obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit
systémové poskytování účelových dotací z veřejných financí na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve smyslu
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací
ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Provedou:
zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Na vědomí
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s pověřenými obecními úřady
a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
předseda vlády
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA O ZTRÁTĚ PRŮKAZŮ
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto průkazů:
Zaměstnance Úřadu městské části Praha 16 o rozměrech 11 x 8 cm v průhledném pouzdře
z umělé hmoty.
Na přední straně průkazu je odshora vytištěn název úřadu – ÚŘAD MĚSTSTKÉ ČÁSTI
PRAHA 16, dále PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE, vpravo nahoře je vytištěn znak Městské části
Praha 16. Níže zleva je vylepeno barevné průkazové foto zaměstnance o rozměrech 4,5 cm
x 3,5 cm. Vpravo vedle fotografie je uvedeno: Odbor občansko správní. Pod takto
vymezeným zařazením zaměstnance je uvedeno: Číslo průkazu *0176, níže: Jméno, příjmení,
titul zaměstnance: Petra Raková. Pod průkazovou fotografií je vlastnoruční podpis
zaměstnance, vpravo od něj vlastnoruční podpis tajemníka Úřadu městské části Praha 16.
Vlevo dole je otištěno malé kulaté úřední razítko se státním znakem České republiky a textem
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16, s číselným označením úředního razítka: -12- . Vpravo dole
je uvedeno: Průkaz vyhotoven 19. 10. 2017.
Zadní strana průkazu zaměstnance je prázdná – bez textu.
Ztráta průkazu byla nahlášena dne 23. května 2022.

Zaměstnance Městského úřadu Velvary č. 27 na jméno Veronika Richtrová, který byl vydán
dne 1. 10. 2016.
Ke ztrátě průkazu došlo dne 23. června 2022.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto průkazu a odznaku rybářské
stráže:
Služební průkaz vydal Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
dne 3. 4. 2019 na jméno Martin Skupeň, s působností pro revíry ČRS, Územního svazu
pro Severní Moravu a Slezsko. Odznak rybářské stráže měl č. 10335.
Ke ztrátě došlo pravděpodobně dne 20. dubna 2022 v rybářském revíru č. 471 042 LUČINA
1A.
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