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SMĚRNICE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
ze dne 3. srpna 2017
č. j. 46156/2017-MZE-16221
o postupu při vykazování údajů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Odvětví: lesní hospodářství
Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v souladu s § 47 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), stanovuje postup při vykazování
údajů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa na základě ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona pro orgány státní správy lesů,
které o odnětí pozemků plnění funkcí lesa rozhodují.
Čl. 1
Výkaz odnětí pozemků plnění funkcí lesa
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a kraje poskytnou každoročně ministerstvu vždy nejpozději do 31. ledna
kalendářního roku tyto údaje za předchozí rok:
a) identifikační číslo osoby (IČO), název a sídlo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje,
b) jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele výkazu,
c) počet kladných rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků plnění funkcí lesa,
d) počet kladných rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa,
e) počet rozhodnutí o předepsání poplatku za trvalé odnětí lesních pozemků,
f) počet rozhodnutí o předepsání poplatku za dočasné odnětí lesních pozemků,
g) výměru pozemků odňatých plnění funkcí lesa trvale v ha, s přesností na 4 desetinná místa,
h) výměru pozemků odňatých plnění funkcí lesa dočasně v ha, s přesností na 4 desetinná místa,
i) výši poplatků za trvalé odnětí lesních pozemků v celých Kč,
j) výši poplatků za dočasné odnětí lesních pozemků v celých Kč,
k) výměru pozemků trvale odňatých plnění funkcí lesa na základě § 17 odst. 2 lesního zákona, tedy bez předepsání
poplatků za odnětí lesních pozemků v ha, s přesností na 4 desetinná místa,
l) výměru pozemků dočasně odňatých plnění funkcí lesa na základě § 17 odst. 2 lesního zákona, tedy bez předepsání
poplatků za odnětí lesních pozemků v ha, s přesností na 4 desetinná místa.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až j) poskytnou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a kraje v celkovém
úhrnu a dále strukturovaně podle těchto důvodů pro odnětí pozemků plnění funkcí lesa, respektive lesních pozemků:
a) bytová výstavba,
b) průmyslová a obchodní výstavba,
c) těžba nerostů a hornin,
d) výstavba dopravní a technické infrastruktury,
e) vodní hospodářství,
f) rekreace a sport,
g) ostatní.
(3) Údaje uvedené v odstavci 1 a 2 poskytnou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a kraje v elektronické podobě
na formuláři v prostředí aplikace s dálkovým přístupem VÝKAZ ODNĚTÍ PUPFL, umístěné na internetové stránce
ministerstva.
(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a kraje poskytnou ministerstvu přehled podle odstavců 1 a 3 i v tom případě,
že v předchozím roce o žádném odnětí pozemků plnění funkcí lesa nerozhodly; údaje podle odstavce 1 písm. c)
až l) se uvedou ve výši nula.
Čl. 2
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Marian J u re čk a v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. července 2017 č. 530
o Národním programu environmentálního značení (NPEZ) – aktualizaci 2017
V lá da

rozvíjením resortních podpůrných
kde je to možné;

programů tam,

I . s c h va lu j e
Národní program environmentálního značení (NPEZ) –
aktualizace 2017, obsažený v části III materiálu čj. 761/17
(dále jen „Národní program“);
I I . u k l á dá
1.1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí
a) institucionálně zabezpečit fungování a činnosti
v rámci Národního programu,
b) koordinovat realizaci Národního programu,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů využívat v resortech Národní program
a podporovat jeho využívání podnikatelskou sférou

II I. zru š uj e
usnesení vlády ze dne 11. dubna 2007 č. 356, o Pravidlech
Národního programu environmentálního značení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních
ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. července 2017 č. 531
o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek
a nákupech státní správy a samosprávy

V lá da
I. schvaluje
Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy,
obsažená v části III materiálu čj. 781/17 (dále jen
„Pravidla“),
II . zr uš u je
usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465, k Pravidlům
uplatňování environmentálních požadavků při zadávání
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy;
I I I . u k l á dá
1.1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí
a) zpracovat do 31. prosince 2017 metodiku pro
environmentálně odpovědný přístup při zadávání
veřejných zakázek a nákupech státní správy
a samosprávy,
b) zajišťovat průběžnou aktualizaci metodiky v souladu
s novými poznatky a technologickým vývojem,
c) ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí
ca) vytvořit pracovní skupinu pro uplatňování
odpovědného přístupu při zadávání veřejných
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy,
která se bude podílet na realizaci Pravidel,
cb) průběžně sledovat a jedenkrát za dva roky
k 31. prosinci počínaje rokem 2018 předkládat
vládě vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel,
d) do 31. prosince 2017 připravit, uveřejnit a zajistit
diseminaci školení, jehož obsahem budou základní
principy
ochrany
životního
prostředí
a environmentálně odpovědného chování,
e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministryni práce a sociálních věcí

a) uveřejnit a zajistit diseminaci metodiky pro sociálně
odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek
a nákupech státní správy a samosprávy,
b) zajišťovat průběžnou aktualizaci metodiky v souladu
s novými poznatky a vývojem v dané oblasti,
c) zajistit metodickou podporu, konzultace a školení
určené veřejným zadavatelům, které bude zaměřeno
na oblast sociálně odpovědného veřejného zadávání
a jeho uplatnění v praxi veřejné správy,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s 1. místopředsedou vlády
a ministrem životního prostředí a ministryní práce
a sociálních věcí na plnění úkolu uvedeného v bodě
III/1c/ca tohoto usnesení;
I V. do p or uču j e
členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy, hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy,
primátorům statutárních měst a starostům obcí, aby v jimi
řízených organizacích
1. zohledňovali Pravidla,
2. využívali metodiky pro environmentálně a sociálně
odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek
a nákupech státní správy a samosprávy zpracované
podle bodu III/1a a III/2a tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. července 2017 č. 545
o Systému měření a hodnocení veřejné správy v České republice
V lá da

II I. dopor uč uj e

I . s c h va lu j e

hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí poskytovat součinnost
a spolupracovat při realizaci Systému.

Systém měření a hodnocení veřejné správy v České
republice, obsažený v části III materiálu čj. 738/17 (dále
jen „Systém“);
I I . u k l á dá
1. ministru vnitra
a) předložit do 31. prosince 2017 Metodický pokyn
provádějící Systém,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů
zabezpečit realizaci Systému součinností a spoluprací;

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. července 2017 č. 549
o Zásadách urbánní politiky – aktualizace 2017
V lá da

statutárních měst, starostům obcí s rozšířenou působností
a ostatních obcí se statutem města postupovat v souladu
s bodem II/1 tohoto usnesení.

I. schvaluje
Zásady urbánní politiky – aktualizace 2017, obsažené
v části III materiálu čj. 808/17;

Provedou:
II. ukládá
1. členům vlády vycházet při zpracování strategických
a koncepčních dokumentů ze zásad uvedených v bodě
I tohoto usnesení,
2. ministryni pro místní rozvoj zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí;
I I I . d o po r u ču j e
hejtmanům a primátorce hlavního města Prahy, primátorům

členové vlády

Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s rozšířenou působností,
starostové obcí se statutem města

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. července 2017 č. 555
ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016
V lá da
I. be re na vě do mí

1. seznamovat průběžně hejtmany, primátorku hlavního
města Prahy a primátory statutárních měst s obsahem
zprávy uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení,

1. Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok
2016, obsaženou v části III materiálu čj. 785/17,

2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

2. Informaci o naplňování Strategie romské integrace
do roku 2020 v roce 2016, obsaženou v části IV
materiálu čj. 785/17,

3. předložit vládě do 31. května 2018 Zprávu o stavu
romské menšiny v České republice za rok 2017, která
bude zahrnovat informaci o naplňování Strategie romské
integrace do roku 2020 v roce 2017 a informaci o plnění
usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny
a aktivního postupu státní správy při uskutečňování
opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády
ke dni 31. prosince 2017.

3. Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace
romské menšiny a aktivního postupu státní správy
při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2016, obsaženou
v části V materiálu čj. 785/17;
II. ukládá

Provede:

ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
–
Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto
razítka:
Hranaté razítko o rozměrech 37 x 12 mm s textem:
MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí
-101Razítko je postrádáno ode dne 19. července 2017.
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