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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. června 2009 č. 845
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008
V lá da

I V. d op o r u ču je

I. b ere na v ěd o m í

1. hejtmanovi Moravskoslezského kraje zajistit systémové
poskytování dotací obcím na provádění Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků v Moravskoslezském kraji,

Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za
rok 2008, uvedenou v části III materiálu č. j. 812/09 (dále
jen „Zpráva“);
II. ukládá
1. ministru pro lidská práva
a) vypracovat konečné znění Zprávy podle bodu I tohoto
usnesení,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministru vnitra navrhnout při novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích úpravu ustanovení § 29
odst. 2 a § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 78
odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 78 odst. 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, zpracovanou v souladu s přílohou 14 Zprávy;

2. hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, 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 České republiky
na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění
pozdějších předpisů.

Provedou:
předseda vlády,
ministr vnitra,
ministr pro lidská práva

III. p o vě řu je
předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu
Parlamentu České republiky pro informaci příslušných výborů obou komor Parlamentu České republiky;

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.

Částka 4
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. července 2009 č. 883
o Národním akčním plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011
V lá da
I. schvaluje
Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému
péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011, obsažený
v části III materiálu č. j. 989/09 (dále jen „Národní akční
plán“) s úpravou podle připomínky vlády;

2. ministru práce a sociálních věcí, ministryni školství,
mládeže a tělovýchovy, ministryni zdravotnictví,
ministryni spravedlnosti, ministrům vnitra, pro místní
rozvoj a pro lidská práva realizovat v rámci své působnosti aktivity obsažené v Národním akčním plánu
ve stanovených termínech a podílet se na činnosti
Meziresortní koordinační skupiny;

II . b ere n a v ěd om í

I V. do p or uču j e

Informaci o výsledcích realizace Koncepce péče o ohrožené
děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, obsaženou v části
V materiálu č. j. 989/09;

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy a starostům
obcí s rozšířenou působností podílet se v rámci své věcné
působnosti na realizaci aktivit obsažených v Národním
akčním plánu.

I I I . u k l á dá
Provedou:
1. ministru práce a sociálních věcí
a) koordinovat plnění aktivit obsažených v Národním
akčním plánu,
b) předložit vládě do 30. června 2010 průběžnou zprávu
o plnění Národního akčního plánu,
c) předložit vládě do 31. prosince 2011 zprávu o plnění
Národního akčního plánu včetně aktualizace Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení
systému péče o ohrožené děti na období 2012 – 2013,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
zdravotnictví, spravedlnosti,
ministři práce a sociálních věcí,
vnitra, pro místní rozvoj,
pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2009 č. 929
o Politice územního rozvoje České republiky 2008
V lá da
I. zrušuje
usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 561, o Politice
územního rozvoje České republiky;
II. schvaluje
1. Politiku územního rozvoje České republiky 2008, uvedenou v části III materiálu č. j. 903/09, upravenou podle
připomínek uvedených v dodatku k materiálu a upřesněných podle připomínky vznesené při jednání vlády (text
článku 73 a 143),
2. odůvodnění, uvedené v části VII.c.2. materiálu
č. j. 903/09, jak bylo zohledněno stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů Politiky
územního rozvoje České republiky 2008 na životní prostředí;
II I. be re na vě do mí
Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České
republiky 2006, uvedenou v části VI materiálu č. j. 903/09;
I V. uk l á d á
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů
a) dodržovat Politiku územního rozvoje České republiky
2008 při zpracovávání koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev a úřadů,
b) plnit úkoly stanovené Politikou územního rozvoje
České republiky 2008,
c) spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj na vypracování Zprávy o uplatňování Politiky územního
rozvoje České republiky 2008,
2. ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci
s dotčenými ministry, vedoucími ostatních ústředních
správních úřadů, hejtmany a primátorem hlavního města
Prahy a vládě do 31. prosince 2012 předložit Zprávu
o uplatňování Politiky územního rozvoje České
republiky 2008 a aktualizovaný návrh Politiky územního
rozvoje,
3. ministru pro místní rozvoj zajistit
a) zveřejnění sdělení o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 ve Sbírce zákonů,
b) zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
c) zveřejnění odůvodnění uvedeného v bodě II/2 tohoto
usnesení způsobem umožňujícím dálkový přístup,

4. ministru pro místní rozvoj zachovávat, zajišťovat a uplatňovat ve spolupráci s ministry dopravy a životního prostředí stávající územní ochranu koridoru průplavního
spojení Dunaj - Odra - Labe do doby rozhodnutí vlády
o dalším postupu a předložit vládě do 31. prosince 2009
návrh způsobu další ochrany,
5. ministru dopravy prověřit ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na mezinárodní úrovní potřebnost průplavního spojení
Dunaj – Odra – Labe a zajistit projednání koridoru
tohoto průplavního spojení s představiteli Polské
republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky,
Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí,
včetně signatářů Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu
(Dohoda AGN) (přístupová smlouva a Transevropská
dopravní síť /TEN-T/), s cílem posoudit v úplných
evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví a předložit vládě do 31. prosince 2010
informaci o výsledcích tohoto prověření,
6. ministru životního prostředí navrhnout vládě do
31. prosince 2010 ve spolupráci s ministrem pro místní
rozvoj, hejtmany a primátorem hlavního města Prahy
vytvoření územních rezerv potřebných pro dopracování
a stabilizaci systému velkoplošných chráněných území
s cílem posilovat ekologickou stabilitu území,
7. ministru životního prostředí připravit ve spolupráci
s ministry pro místní rozvoj a dopravy a vládě do
31. prosince 2010 předložit návrh systémového řešení
prostupnosti krajiny s ohledem na řešení její fragmentace stávajícími a připravovanými stavbami dopravní
infrastruktury,
8. ministru životního prostředí zajišťovat ve spolupráci
s ministry pro místní rozvoj, zemědělství, hejtmany
a primátorem hlavní města Prahy při uplatňování
Politiky územního rozvoje České republiky 2008 provázanost ochrany zemědělského půdního fondu, protipovodňové ochrany a přírodě blízkých opatření
k adaptaci na změny klimatu.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.

Částka 4
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2009 č. 934
k Analýze právní úpravy informování členů zastupitelstev územních samosprávných celků o výši odměn a požitků
získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob s majetkovou účastí
územního samosprávného celku či státu
covávání nejbližší novely zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, zohlednění výsledků Analýzy,

Vláda
I. be re na vě do mí
Analýzu právní úpravy informování členů zastupitelstev
územních samosprávných celků o výši odměn a požitků
získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob s majetkovou účastí územního samosprávného celku či státu, uvedenou v části III materiálu
č. j. 994/09 (dále jen „Analýza“);

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 poskytnout ministryni spravedlnosti a předsedkyni
Legislativní rady vlády součinnost při plnění úkolu uvedeného v bodě II/1 tohoto usnesení.
Provedou:

II. ukládá
1. ministryni spravedlnosti a předsedkyni Legislativní rady
vlády zajistit ve spolupráci s ministrem vnitra při zpra-

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992
č. j. VSC/1 – 793/92, o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředního
razítka:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:

Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem
a textem

Hranatého razítka o rozměrech 50 x 15 mm s textem

OBEC TEHOV

Odbor sociálních věcí
Magistrátu města Ústí nad Labem

Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho
odcizení došlo dne 2. června 2009.

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 17 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 3. července 2009.

Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem
a textem

Hranatého razítka o rozměrech 150 x 310 mm s textem

OBECNÍ ÚŘAD TEHOV
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho
odcizení došlo dne 2. června 2009.
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 20 mm s textem
OBEC DOLANY
Dolany 125, 339 01 Klatovy
IČ: 00255424, nejsme plátci DPH
zaregistrována u OŽÚ Klatovy
pod č. j. OŽÚ 2883/05/253/1
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho
odcizení došlo dne 13. června 2009.
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem ČR
a s textem
Městská část Praha 3
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 75 a jeho
odcizení bylo zjištěno dne 13. července 2009.
Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem ČR
a s textem
Městská část Praha 3
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 33 a jeho
odcizení bylo zjištěno dne 13. července 2009.
Hranatého razítka o rozměrech 40 x 15 mm s textem
MĚSTO MIMOŇ
471 24 Mimoň
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a jeho odcizení
bylo zjištěno dne 22. července 2009.
Hranatého razítka o rozměrech 40 x 15 mm s textem
Městský úřad Mimoň
471 24 Mimoň
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 10 a jeho
odcizení bylo zjištěno dne 22. července 2009.

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Radvanice a Bartovice
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho odcizení
bylo zjištěno dne 23. července 2009.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního průkazu zaměstnance odboru správních agend
a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Průkaz s číslem 200733 s platností od
1. srpna 2008 byl vystaven na jméno Jan Mikač.
Na aversu byla fotografie, jméno a podpis držitele, znak
Karlovarského kraje a text Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor správních agend dozoru a krajský živnostenský
úřad, průkaz pracovníka Krajského úřadu Karlovarského
kraje.
Na reversu byl podpis ředitele krajského úřadu –
Ing. Romana Rokůska a následující text
Držitel tohoto průkazu je oprávněn:
• provádět kontrolní činnost na základě a v rozsahu písemného pověření ředitele krajského úřadu
• provádět kontrolní činnost (dozor) dle specifikace uvedené na www.kr-karlovarsky.cz/kontrola
Ke ztrátě průkazu došlo v měsíci červenci 2009.
Služebního průkazu inspektora inspekce práce Státního
úřadu inspekce práce. Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm s evidenčním číslem 000834 byl vystaven na jméno Yveta
Tomášová.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu, evidenční číslo a státní znak České republiky. Na reversu byl
státní znak České republiky, datum vydání, podpis generálního ředitele SÚIP a následující text
Držitel tohoto průkazu, pro něhož byl tento průkaz vydán,
je nositelem oprávnění stanovených zákonem č. 251/2005
Sb., o inspekci práce. Zneužití tohoto průkazu je trestné.
Ke ztrátě průkazu došlo dne 23. července 2009.

Částka 4
Poznámky:

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 55

Strana 56

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 4

Vydavatel a redakce: Ministerstvo vnitra, 140 21 Praha 4, nám. Hrdinů 3, tel.: 974 816 416, e-mail: konupkova@mvcr.cz,
internetová adresa: www.mvcr.cz. Tisk a distribuce: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4,
tel.: 974 887 334-5, fax: 974 887 333, e-mail: jiri.janda@tmv.cz. ISSN 1214-2263. Vychází podle potřeby. Expeduje se
podle rozdělovníku Ministerstva vnitra.

