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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. září 2017 č. 658
k technické revizi Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014 – 2020 týkající se projektů financovaných z evropských strukturálních fondů
V lá da

Provedou:

I. schvaluje
technickou revizi Implementačních plánů Strategického
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 – 2020 týkající se projektů financovaných
z evropských strukturálních fondů včetně jejich příloh,
obsaženou v části III materiálu čj. 977/17;

členové vlády,
vedoucí ostatních
ústředních správních úřadů

II. ukládá
1. gestorům
realizace
Implementačních
plánů
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 poskytovat
součinnost a spolupracovat při realizaci aktivit
a opatření naplňující dané Implementačními plány,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
veřejná ochránkyně práv,
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové měst, městysů a obcí

Na vědomí:

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.

Částka 5

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 115

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. září 2017 č. 686
o Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice
a Akčním plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice
Český automobilový průmysl 2025
V lá da
I. schvaluje
1. Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu
v České republice, obsažené v části III materiálu
čj. 1024/17 (dále jen „Memorandum“),
2. Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu
v České republice Český automobilový průmysl 2025,
obsažený v části IV materiálu čj. 1024/17 (dále jen
„Akční plán“);
I I . zm o c ň u j e
ministra průmyslu a obchodu k podpisu Memoranda
se Sdružením automobilového průmyslu;
I I I . u k l á dá

ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, ministryním
pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, ministrům
vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, financí
a místopředsedovi vlády pro vědu výzkum a inovace
zajistit realizaci opatření uvedených v Memorandu,
3. členům vlády zohlednit Akční plán a Memorandum
při realizaci střednědobých politik jejich resortů
a při přípravě návrhů souvisejících právních předpisů,
4. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí,
ministru dopravy, ministryním pro místní rozvoj,
práce a sociálních věcí, ministrům vnitra, školství,
mládeže a tělovýchovy, financí a místopředsedovi
vlády pro vědu výzkum a inovace spolupracovat
s ministrem průmyslu a obchodu na přípravě informace
o plnění opatření uvedených v Memorandu a v Akčním
plánu;

1. ministru průmyslu a obchodu
a) zveřejnit Akční plán a Memorandum na webových
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu,
b) předložit vládě informaci o plnění opatření uvedených
v Memorandu a v Akčním plánu do 31. prosince 2018
a poté každé následující dva roky,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

hejtmankám a hejtmanům, primátorkám a primátorům,
starostkám a starostům spolupracovat s Ministerstvem
průmyslu a obchodu při plnění opatření uvedených
v Memorandu a Akčním plánu;

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí,

členové vlády

I V. do p or uč u j e

Provedou:

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
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
úředních razítek:

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

Velkého kulatého razítka se státním znakem o průměru
36 mm s textem v jednom okruží:

Hlavní město Praha
ev. číslo 198

OBECNÍ ÚŘAD * PŘESKAČE *

Písemnosti označené tímto razítkem po datu 30. června
2008 je třeba považovat za neplatné.

Ztráta razítka byla zjištěna dne 11. září 2017.
Malého kulatého razítka se státním znakem o průměru
20 mm s textem v jednom okruží:
Magistrát města Kladna
Odbor správní
-8Ztráta razítka byla zjištěna dne 27. září 2017.
Ministerstvo vnitra sděluje, že dále došlo ke ztrátě těchto
úředních razítek, jejichž ztráta byla Magistrátem
Hl. m. Prahy ohlášena Ministerstvu vnitra dne 2. října
2017:

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:
Hlavní město Praha
ev. číslo 20
Písemnosti označené tímto razítkem po datu 23. října 2012
je třeba považovat za neplatné.
Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:
Hlavní město Praha
ev. číslo 27
Písemnosti označené tímto razítkem po datu 4. června 2015
je třeba považovat za neplatné.

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

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:

Hlavní město Praha
ev. číslo 51
Písemnosti označené tímto razítkem po datu 23. října 2012
je třeba považovat za neplatné.

Hlavní město Praha
ev. číslo 32

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

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:

Hlavní město Praha
ev. číslo 54
Písemnosti označené tímto razítkem po datu 30. června
2002 je třeba považovat za neplatné.

Hlavní město Praha
ev. číslo 52

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

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:

Hlavní město Praha
ev. číslo 126
Písemnosti označené tímto razítkem po datu 20. dubna 2006
je třeba považovat za neplatné.

Hlavní město Praha
ev. číslo 84

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

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:

Hlavní město Praha
ev. číslo 179
Písemnosti označené tímto razítkem po datu 30. června
2008 je třeba považovat za neplatné.

Hlavní město Praha
ev. číslo 89

Písemnosti označené tímto razítkem po datu 31. ledna 2005
je třeba považovat za neplatné.

Písemnosti označené tímto razítkem po datu 4. června 2015
je třeba považovat za neplatné.

Písemnosti označené tímto razítkem po datu 30. června
2004 je třeba považovat za neplatné.

Písemnosti označené tímto razítkem po datu 31. srpna 2006
je třeba považovat za neplatné.

Částka 5

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:
Hlavní město Praha
ev. číslo 90
Písemnosti označené tímto razítkem po datu 1. září 2006 je
třeba považovat za neplatné.
Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:

Písemnosti označené tímto razítkem po datu 21. března
2007 je třeba považovat za neplatné.
Kulatého razítka se státním znakem o průměru 36 mm
s textem:

Písemnosti označené tímto razítkem po datu 31. ledna 2008
je třeba považovat za neplatné.
Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátám těchto
razítek:

Ztráta razítka byla zjištěna od 28. srpna 2017.
Hranatého razítka o rozměrech 35 x 20 mm s textem:
OBEC
Nová Ves
517 21 Týniště n. O.
Okres Rychnov n. Kn.
-1Ztráta razítka byla zjištěna od 8. září 2017.
Hranatého razítka o rozměrech 32 x 12 mm s textem:
Obec Časy
IČO: 005 80 503
Hranatého razítka o rozměrech 36 x 14 mm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD
ČASY
534 01 Holice v Č.
Odcizení obou razítek bylo zjištěno dne 21. září 2017.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor dopravněsprávních činností
Kounicova 67
601 67 BRNO
-073Ke ztrátě tohoto razítka došlo v období mezi 1. březnem
2016 až 13. září 2017.

Rybářské stráže č. 13820
vydaného Magistrátem města Ostravy,
odboru ochrany životního prostředí
ze dne 21. 4. 2017
pod č. j. SMO/153474/17/OŽP/Fr.
Ke ztrátě průkazu došlo pravděpodobně dne 25. července
2017.

Hlavní město Praha
ev. číslo 138

Statutární město Brno
Městská část Brno-Královo Pole
odbor sociální Úřadu městské části
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
(10)

Hranatého razítka o rozměrech 45 x 15 mm s textem:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě služebního
průkazu:

Hlavní město Praha
ev. číslo 103

Hranatého razítka o rozměrech 50 x 20 mm s textem:
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Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení průkazu:
zaměstnance Úřadu Městské části Praha 16 o rozměrech
110 x 80 mm.
Popis odcizeného průkazu:
Na přední straně průkazu je odshora vytištěn název
úřadu – ÚŘAD MĚSTSKÉ 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 sociální, Sociální pracovník. Pod takto vymezeným
zařazením zaměstnance je uvedeno: Číslo průkazu *0154,
níže: Jméno, příjmení, titul zaměstnance: Jana Černá, Bc.
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 25. 11. 2015, dále Platnost
průkazu do 31. 12. 2025.
Na zadní straně průkazu zaměstnance je tento text:
Držitel tohoto průkazu je oprávněn:
1. k jednání s občany a institucemi při řešení sociálních
otázek občanů zbavených způsobilosti k právním
úkonům,
2. přebírání pošty a peněz nesvéprávných občanů, jimž byla
Městská část Praha 16 ustanovena opatrovníkem,
3. ke vstupu do věznic na území ČR, kde je vykonáván
výkon vazby a trestu,
4. poskytovat sociální služby klientům ve výkonu trestu
odnětí svobody a ve výkonu vazby,
5. je oprávněn vykonávat sociální práci podle zákona
č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.
K odcizení průkazu došlo dne 14. října 2017.

***
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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/vestnik-vlady-pro-organykraju-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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Poznámky:
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