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9.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
ze dne 1. listopadu 2002, čj.: 35581/2002 - 5000,
kterou se zrušuje Instrukce ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 19. března 1985,
čj. 51 457/OSS/85, o stejnokrojích pro pracovníky národních výborů v lesním a vodním hospodářství
Odvětví: lesní hospodářství
Ministerstvo zemědělství vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Čl. 2

Zrušuje se Instrukce ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 19. března 1985, č.j.: 51 457/OSS/85,
o stejnokrojích pro pracovníky národních výborů v lesním
a vodním hospodářství, uveřejněná pod č. 5 v částce 3/1985
Věstníku vlády ČSR pro národní výbory.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů, okresních úřady a orgány obcí.

Ing. Pavel Rybníček
náměstek ministra zemědělství
v. r.
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10.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA KULTURY
č. j.: 12279/2002 ze dne 6. prosince 2002,
kterou se mění instrukce Ministerstva kultury č. j. : 3084/97 ze dne 5. února 1998, kterou se upravuje postup
okresních úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů měst Brna a Plzně při výkonu státní správy
ve věcech památkové péče na území památkových rezervací a památkových zón s dochovanými soubory lidové
architektury, uveřejněná pod č. 3/1998 v částce 1 Věstníku vlády ČR pro okresní úřady a orgány obcí, a směrnice
Ministerstva kultury č. j.: 12871/2000 ze dne 13. února 2001, kterou se upravuje postup okresních úřadů, hlavního
města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně při označování státem chráněných nemovitých kulturních památek,
uveřejněná pod č. 1/2001 v částce 2 Věstníku vlády ČR pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí
Odvětví: státní památková péče
Ministerstvo kultury vydává k provedení usnesení vlády ze
dne 24. července 2002 č. 742 o změně a zrušení usnesení
vlády a směrnic a instrukcí ministerstev pro okresní úřady
tuto směrnici:
Čl. I
Instrukce Ministerstva kultury č. j.: 3084/97 ze dne 5. února
1998, kterou se upravuje postup okresních úřadů, Magistrátu
hlavního města Prahy a magistrátů měst Brna a Plzně při
výkonu státní správy ve věcech památkové péče na území
památkových rezervací a památkových zón s dochovanými
soubory lidové architektury, uveřejněná pod č. 3/1998 v částce 1 Věstníku vlády ČR pro okresní řady a orgány obcí, se
mění takto:

Čl. II
Směrnice Ministerstva kultury č. j.: 12871/2000 ze dne
13. února 2001, kterou se upravuje postup okresních úřadů,
hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně při označování státem chráněných nemovitých kulturních památek,
uveřejněná pod č. 1/2001 v částce 2 Věstníku vlády ČR pro
orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí, se mění takto:
1. Článek 1 zní:
„Čl. 1
Směrnice upravuje postup obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností při koordinaci jednotného označování nemovitých
kulturních památek v České republice v terénu.“.
2. Článek 2 zní:

1. V Čl. 1 se slova „okresních úřadů, Magistrátu hlavního
města Prahy a magistrátů měst Brna a Plzně (dále jen „okresní úřady“)“ nahrazují slovy „krajských úřadů a obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností“.
2. V Čl. 2 odst. 1 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy
„krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

„Čl. 2
Nemovité kulturní památky v terénu se označí tabulkami,
vyrobenými a distribuovanými Ministerstvem kultury prostřednictvím jím zřizované odborné organizace státní památkové péče. Označení těmito tabulkami koordinují obecní
úřady obcí s rozšířenou působností v dohodě s vlastníky kulturních památek.“.

3. V Čl. 2 odst. 2 se v úvodní části textu slova „okresní
úřady“ nahrazují slovy „krajské úřady a obecní úřady obcí
s rozšířenou působností“.

3. V Čl. 3 odst. 2 se slovo „příslušné“ zrušuje.

4. V Čl. 2 odst. 3 se slova „okresní úřady“ nahrazují slovy
„krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Čl. III

Ministr kultury
Pavel Dostál
v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
„Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:
Kulatého razítka se státním znakem o průměru 20 mm s textem:

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 20 mm s textem
po obvodu:
OBEC ZÁHOŘÍ
okres Semily

Hlavní město Praha
K odcizení došlo dne 17. října 2002.
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 190. Písemnosti
označené tímto razítkem po datu 13. srpna 2002 je třeba považovat za neplatné.

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 35 mm s textem:

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 25 mm s textem:

Obecní úřad Hodějice
okres Vyškov

OBECNÍ ÚŘAD DAVLE
252 06

K odcizení došlo dne 22. října 2002.

Ke ztrátě došlo dne 2. listopadu 2002.

Malého kulatého razítka se znakem o průměru 25 mm s textem:

Hranatého razítka o rozměrech 3,5 x 1 cm s textem:

Obec Hodějice
okres Vyškov

OBECNÍ ÚŘAD
387 52 CEHNICE
Ke ztrátě došlo při zajišťování voleb dne 1. a 2. listopadu 2002.

k odcizení úředních razítek:
Kulatého razítka se státním znakem o velikosti 2,5 cm s textem:

K odcizení došlo dne 22. října 2002.

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 28 mm s textem:
OBEC
Zlatníky-Hodkovice
Razítko nebylo opatřeno rozlišovacím číslem a k odcizení
došlo dne 1. listopadu 2002.

OBECNÍ ÚŘAD V HEŘMANICÍCH U ODER
Razítko bylo bez rozlišovacího čísla a k odcizení došlo dne
14. října 2002.

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 28 mm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD
Zlatníky-Hodkovice

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 35 mm a textem
po obvodu:

Razítko nebylo opatřeno rozlišovacím číslem a k odcizení
došlo dne 1. listopadu 2002.

OBEC ZÁHOŘÍ
okres Semily
Kulatého razítka o průměru 38 mm se státním znakem s textem:
K odcizení došlo dne 17. října 2002.
Obecní úřad Leština
Kulatého razítka se státním znakem o průměru 20 mm s textem
po obvodu:
OBECNÍ ÚŘAD ZÁHOŘÍ
okres Semily

K odcizení došlo dne 7. listopadu 2002.

Kulatého razítka o průměru 38 mm se státním znakem s textem:
Obec Leština

K odcizení došlo dne 17. října 2002.
K odcizení došlo dne 7. listopadu 2002.
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Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem s textem:
Okresní úřad Česká Lípa
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 17 a k odcizení
došlo dne 25. listopadu 2002.

Částka 7

Hranatého razítka o rozměrech 1,5 x 4,2 cm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD
ZÁHOŘÍ, okr. SEMILY
PSČ 513 01
K odcizení došlo dne 17. října 2002.

Kulatého razítka o průměru 33 mm se státním znakem uprostřed s textem:

Hranatého razítka o rozměrech 5 x 1 cm, bez rámečku s textem:
Městský úřad Chropyně
okres Kroměříž

MĚSTSKÝ ÚŘAD
tajemník
CHROPYNĚ
Razítko nebylo opatřeno rozlišovacím číslem a k odcizení
došlo ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2002.

Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a k odcizení
došlo ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2002.

ke ztrátě služebního průkazu:
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem uprostřed s textem:
MĚSTO
okres Kroměříž
CHROPYNĚ

Zaměstnance Městského úřadu Roudnice nad Labem
Bogdana Marciniaka. Bogdan Marciniak pracuje ve funkci
referenta odboru sociálních vědí a zdravotnictví.
Ke ztrátě došlo začátkem září.

Razítko nebylo opatřeno rozlišovacím číslem a k odcizení
došlo ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2002.

Od: Vítoš s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620
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