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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. listopadu 2010 č. 818
ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje

Vláda
I. bere na vědomí
1. Zprávu o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci
Krajinných integrovaných plánů rozvoje, uvedenou
v části III materiálu č. j. 1131/10,

České republiky 2008 a podle Zásad rozvoje
Plzeňského kraje a Zásad rozvoje Jihočeského kraje,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí;
III. doporučuje

3. Postup ověření Metodického pokynu Návrh na pilotní
projekt Krajinného integrovaného plánu rozvoje ve
specifické oblasti Šumava, uvedený v části IV.2
materiálu č. j. 1131/10;

hejtmanům Plzeňského kraje a Jihočeského kraje, starostům
obcí s rozšířenou působností ve vymezeném území
specifické oblasti Šumava podle Politiky územního
rozvoje České republiky 2008 a podle Zásad rozvoje
Plzeňského kraje a Zásad rozvoje Jihočeského kraje
a předsedovi Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
NUTS II Jihozápad spolupracovat při plnění úkolů
uložených v bodě II/1 tohoto usnesení.

II. ukládá

Provedou:

1. ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci
s ministry pro místní rozvoj, zemědělství, průmyslu
a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy,
kultury a místopředsedou vlády a ministrem vnitra
a vládě do 30. dubna 2011 předložit pilotní Dokument
Krajinného integrovaného plánu rozvoje ve specifické
oblasti Šumava včetně návrhu implementace
mechanismu
podpory
projektů
Krajinných
integrovaných plánů rozvoje v programovém období
let 2007 až 2013, zpracovaného podle postupu
uvedeného v bodě I/3 tohoto usnesení,

místopředseda vlády a
ministr vnitra,
ministři životního prostředí,
pro místní rozvoj,
zemědělství,
průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy,
dopravy, kultury

2. Metodický pokyn k přípravě a realizaci Krajinných
integrovaných plánů rozvoje, uvedený v části IV.1
materiálu č. j. 1131/10 (dále jen „Metodický pokyn“),

2. ministru životního prostředí
a) seznámit s tímto usnesením starosty obcí s rozšířenou
působností ve vymezeném území specifické oblasti
Šumava
podle
Politiky
územního
rozvoje

Na vědomí:
hejtmani
Plzeňského kraje,
Jihočeského kraje,
předseda Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti NUTS II

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 1. prosince 2010 č. 862
o Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010 až 2014
(koncepce rozvoje muzejnictví)

Vláda
III. doporučuje
I. bere na vědomí
Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České
republice na léta 2010 až 2014 (koncepci rozvoje
muzejnictví), uvedenou v části III materiálu č. j. 1187/10
(dále jen „Koncepce“);

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí a dalším členům
zastupitelských orgánů krajů a obcí, aby se seznámili
s Koncepcí a využili ji při zpracování vlastních
dokumentů a naplňování vlastních záměrů v péči
o movité kulturní dědictví.

II. ukládá
1. ministru kultury
a) realizovat Koncepci podle aktuálních možností
státního rozpočtu České republiky,
b) seznámit s Koncepcí hejtmany, primátora hlavního
města
Prahy,
primátory statutárních
měst,
představitele Svazu měst a obcí a zástupce církví
a náboženských společností,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s ministrem kultury
při realizaci Koncepce;

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
ředitelé krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 1. prosince 2010 č. 871
o Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu v letech 2011 až 2016
Vláda

IV. doporučuje

I. schvaluje

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí a dalším členům
zastupitelských orgánů krajů a obcí, aby se seznámili
s Koncepcí a se Strategií a využili je při zpracování
vlastních dokumentů a naplňování vlastních záměrů
v oblasti kinematografie a filmového průmyslu.

Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie
a filmového průmyslu v letech 2011 až 2016, uvedenou
v části III materiálu č. j. 1199/10 (dále jen „Koncepce“);
II. bere na vědomí
Strategii konkurenceschopnosti českého filmového
průmyslu na léta 2011 až 2016, uvedenou v části IV
materiálu č. j. 1199/10 (dále jen „Strategie“);

Provede:

III. ukládá ministru kultury

Na vědomí:

1. předložit vládě do 30. září 2011 návrh zákona
o kinematografii ve smyslu Koncepce,
2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí;

ministr kultury

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
ředitelé krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. prosince 2010 č. 882
k Obecným opatřením k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
– prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů
Vláda
I. schvaluje
Obecná opatření k výkonu rozsudků Evropského soudu pro
lidská práva - prevence odebírání dětí z péče rodičů ze
sociálně ekonomických důvodů, obsažená v části III
materiálu č. j. 1218/10 (dále jen „Obecná opatření“);
II. ukládá
1. ministrům práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj,
spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy,
místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru
zdravotnictví a vedoucímu Úřadu vlády plnit úkoly
vyplývající z Obecných opatření a průběžně
informovat o plnění těchto úkolů Mezirezortní
koordinační skupinu k transformaci a sjednocení
systému péče o ohrožené děti prostřednictvím zástupců
resortů v této skupině,
2. vládnímu zmocněnci pro zastupování České republiky
před Evropským soudem pro lidská práva předložit
Obecná opatření Výboru ministrů Rady Evropy do
31. prosince 2010,
3. ministru práce a sociálních věcí
a) koordinovat plnění úkolů vyplývajících z Obecných
opatření, a to ve spolupráci s Mezirezortní
koordinační skupinou k transformaci a sjednocení
systému péče o ohrožené děti,
b) předložit vládě zprávu o plnění úkolů obsažených
v Obecných opatřeních do 30. června 2012,

c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
d) seznámit představitele nestátních neziskových
organizací s tímto usnesením vlády;
III. doporučuje
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, starostům
měst a obcí a nestátním neziskovým organizacím aktivní
účast na realizaci aktivit vyplývajících z Obecných
opatření.
Provedou:
ministři práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj,
spravedlnosti,
školství, mládeže a tělovýchovy,
zdravotnictví,
místopředseda vlády a ministr vnitra,
vedoucí Úřadu vlády,
vládní zmocněnec pro zastupování České republiky
před Evropským soudem pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové měst a obcí,
nestátní neziskové organizace

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne č as v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 1 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)
Sdělení Ministerstva vnitra o vydání národního standardu pro elektronické systémy spisové služby ve Věstníku Ministerstva
vnitra č. 101/2010. Národní standard je přístupný na internetových stránkách Ministerstva vnitra (http://www.mvcr.cz, část
Legislativa – Věstník Ministerstva vnitra) a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, týmž dnem se zrušuje národní standard
pro elektronické systémy spisové služby zveřejněný ve Věstníku Ministerstva vnitra č. 76/2009.
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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 ztrátě úředního
razítka:

Služebního odznaku rybářské stráže se státním znakem
a evidenčním číslem 097798.

Kulatého razítka o průměru 34 mm se státním znakem ČR
a s textem

Služebního průkazu rybářské stráže s evidenčním číslem
097798, vystaveným okresním úřadem Frýdek - Místek na
jméno Ing. Dalibor Vlček. Obvod působnosti na rybářských
revírech a chovných rybnících s hospodařením MO ČRS
Ostrava.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 52 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 12. října 2010.
Kulatého razítka o průměru 34 mm se státním znakem ČR
a s textem

Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a státní znak České republiky. Na reversu
byl státní znak České republiky, datum vydání, název, sídlo,
podpis a razítko orgánu, který průkaz vydal.
Ztráta byla zjištěna dne 13. listopadu 2010.

OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 5 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 18. října 2010.
Kulatého razítka o průměru 33 mm se státním znakem ČR
a s textem
OBEC PETŘÍKOV
okres Praha-východ
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 27. října 2010.
Kulatého razítka o průměru 34 mm se státním znakem ČR
a s textem
MĚSTO KOŠŤANY
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 13. listopadu 2010.

Služebního průkazu zaměstnance Magistrátu města Liberec,
odboru sociální péče. Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm
s evidenčním číslem 2331/2010/01 byl vystaven na jméno
Mgr. Kateřina Svobodová.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a razítko statutárního města Liberec,
podpis tajemníka Magistrátu města Liberec, funkce:
referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Na reversu
následující text
Držitel tohoto průkazu je dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů oprávněn:
*

navštěvovat dítě a rodinu v místě bydliště, ve škole
a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení,
v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje

*

pořizovat obrazové snímky, obrazové a zvukové
záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje

*

sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy
jiných fyzických osob než rodičů

*

sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy

*

navštěvovat rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní
výchova nebo uložena ochranná výchova

*

navštěvovat dítě v § 10a odst. 1 zákona

*

navštěvovat dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

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.

*

navštěvovat dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody a děti, o něž ve věznici pečuje odsouzená
nebo obviněná žena

Ztráta byla zjištěna dne 27. října 2010.

Ztráta průkazu byla zjištěna dne 29. listopadu 2010.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního průkazu inspektora inspekce práce Státního
úřadu inspekce práce. Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm
s evidenčním číslem 000741 byl vystaven na jméno
Vladimír Polák.
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
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