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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 2020 č. 833
k Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
Vláda
I. mění usnesení vlády ze dne 2. září 2019
1. č. 629, k Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky tak, že se zrušují
body III/1 a III/2,
2. č. 630, k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky tak, že se zrušují
body III/1 a III/2;
II. schvaluje Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky (dále
jen „Aktualizace č. 5“), obsaženou v části III materiálu čj. 912/20;
III. ukládá
1. ministryni pro místní rozvoj
a) zajistit zpracování úplného znění Politiky územního rozvoje České republiky
po Aktualizaci č. 5,
b) zajistit zveřejnění
ba) Aktualizace č. 5 způsobem umožňujícím dálkový přístup,
bb) sdělení o schválení Aktualizace č. 5 ve Sbírce zákonů,
bc) tohoto usnesení vlády ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
bd) úplného znění Politiky územního rozvoje České republiky po Aktualizaci č. 5 způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
a) dodržovat Politiku územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5,
při zpracovávání koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev a úřadů,
b) plnit úkoly stanovené Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací
č. 1, 2, 3 a 5,
c) zohledňovat ve stanoviscích k zásadám územního rozvoje splněné úkoly z Politiky
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani Ústeckého kraje,
Středočeského kraje
Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. listopadu 2020 č. 1214
o Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019
Vláda
I. schvaluje Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019, obsaženou
v části III materiálu čj. 1372/20;
II. bere na vědomí
1. Informaci o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2019, obsaženou
v části IV materiálu čj. 1372/20,
2. 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 2019, obsaženou v části V materiálu čj. 1372/20;
III. ukládá zmocněnkyni vlády pro lidská práva
1. seznamovat průběžně hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst a starosty obcí s rozšířenou působností s obsahem zprávy uvedené v bodě I tohoto
usnesení,
2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
3. předložit vládě do 30. června 2021 Zprávu o stavu romské menšiny v České republice
za rok 2020,
4. předložit vládě do 30. června 2021 informaci o naplňování Strategie romské integrace
do roku 2020 v roce 2020,
5. předložit vládě do 30. června 2021 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 2020.

Provede:
zmocněnkyně pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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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):

Ministerstvo vnitra sděluje, že předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
svým rozhodnutím č. 62 ze dne 23. července 2020 stanovil, podle § 3 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů, obec Štěpánov, Olomoucký kraj, městem.
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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 s malým státním znakem o průměru 33 mm s textem:
Okresní soud v Přerově
č. 51
Ztráta razítka byla nahlášena dne 26. srpna 2020.
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 20 mm s textem:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
evidenční číslo 1805
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem dne 10. září 2020 a ve dnech
následujících je nutné považovat za neplatné.
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 20 mm s textem:
POLICIE ČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
evidenční číslo 270
Dokumenty opatřené tímto razítkem dne 5. října 2020 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.
Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto průkazů:
Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce práce, se státním znakem a fotografií,
na jméno Věra Štaflová, evidenční číslo průkazu 001080.
Ke ztrátě průkazu došlo v posledním červencovém týdnu 2020.

Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce práce, se státním znakem a fotografií,
na jméno Bc. Roman Trefný, evidenční číslo průkazu 001356.
Ke ztrátě průkazu došlo dne 9. září 2020.
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