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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. října 2018 č. 651
o změně usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123, o zřízení Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí

V lá da
I. m ě ní
s účinností od 1. ledna 2019 usnesení vlády ze dne
29. ledna 2003 č. 123, o zřízení Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí tak, že se
1. v bodu III/2a slova „a distribuci Věstníku“ nahrazují
slovy „Věstníku v elektronické podobě v otevřeném
formátu
prostřednictvím
internetových
stránek
Ministerstva vnitra a portálu veřejné správy“,
2. v bodu III/2d slova „a zabezpečit poskytování Věstníku
prostřednictvím stránek www serveru Ministerstva
vnitra včetně zrcadla serveru v síti internet
Ministerstva vnitra“ zrušují,
3. text v čl. II odst. 2 a 3 přílohy č. 1 nahrazuje textem,
který zní:
„(2) Redakci Věstníku a úhradu nákladů spojených
s jeho vydáváním zabezpečuje Ministerstvo vnitra.
(3) Věstník se vydává v elektronické podobě
prostřednictvím internetových stránek Ministerstva vnitra
a portálu veřejné správy.“,
4. v čl. V odst. 1 přílohy č. 1 věta čtvrtá nahrazuje větami
„Každá částka obsahuje v záhlaví označení dne, kdy
byla vydána. Dnem vydání částky je den, kdy byla
částka uveřejněna na internetových stránkách

Ministerstva vnitra; tento den je dnem vyhlášení
směrnic nebo sdělení, které jsou v částce obsaženy.“.
5. v čl. V za odst. 1 přílohy č. 1 vkládá nový odst. 2, který
zní:
„(2) Ministerstvo vnitra oznámí elektronicky vydání
částky Věstníku ministerstvům, krajům
a obcím.
Oznámení se doručuje prostřednictvím datové schránky.“,
6. v čl. V odst. 2 přílohy č. 1 slova „do tisku“ nahrazují
slovy „k vyhlášení“,
7. v čl. V odst. 2 přílohy č. 1 označuje jako odst. 3,
8. v čl. III odst. 1 přílohy č. 2 slova „v počtu 10
vyhotovení“ zrušují.“;
II. u k lá dá
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) zajistit realizaci tohoto usnesení,
b) zajistit publikaci tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí.
Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Na vědomí:
ředitelé krajských úřadů

Ing. Andrej B ab iš , v. r.
předseda vlády
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. října 2018 č. 669
o Implementačním plánu Strategického rámce Česká republika 2030
V lá da
I. sc hv al u je
Implementační plán Strategického rámce Česká republika
2030, obsažený v části III materiálu čj. 846/18, s úpravou
podle připomínek vlády;
II. m ěn í
usnesení ze dne 19. dubna 2017 č. 292 ke Strategickému
rámci Česká republika 2030 tak, že se v bodě II/3b slova
„za každé dva roky“ nahrazují slovy „za každé tři roky“;
III. zru š uj e
bod II/4 usnesení ze dne 19. dubna 2017 č. 292 ke
Strategickému rámci Česká republika 2030;
IV. u k lá dá
1. členům vlády a vedoucí Úřadu vlády jmenovat do 31.
prosince 2018 osobu zodpovědnou za koordinaci

implementace Strategického rámce Česká republika
2030 (tzv. focal point),
2. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí
a) řídit, koordinovat a pravidelně vyhodnocovat proces
implementace Strategického rámce Česká republika
2030,
b) zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
V. d op o r u ču j e
hejtmanům,
primátorce
hlavního
města
Prahy
a představitelům obcí spolupracovat s orgány státní
správy při plnění cílů Implementačního plánu.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí Úřadu vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Ing. Andrej B ab iš , 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 ze dne
27. srpna 2018 č. 15 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 Veverská Bítýška v Jihomoravském kraji městem.

Částka 6

Strana 93

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby

Ke ztrátě razítka došlo ze dne 16. října 2018 na
17. října 2018.

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

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení těchto
razítek:

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

Hranatého razítka o rozměrech 35 x 15 mm s textem:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UNHOŠŤ
Ke ztrátě razítka došlo ode dne 1. srpna 2018.
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru
36 mm s textem:
Ministerstvo vnitra ČR – odd. lidských zdrojů v EU
evidenční čísla 1 a 2
Dokumenty v analogové podobě opatřené tímto razítkem
dne 14. ledna 2015 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.

ZŠ a MŠ Vřesovice
příspěvková organizace
798 09 Vřesovice 107
IČO: 75021111
Tel.: 582 330 043
Razítko č. 3
K odcizení razítka došlo dne 4. září 2018.
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 15 mm s textem:
Městský úřad Česká Lípa
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálních služeb
-8-

Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru
39 mm s textem:

K odcizení razítka došlo dne 17. září 2018.

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
3

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto
služebního průkazu:

Ke ztrátě razítka došlo ode dne 11. října 2018.

Zaměstnance města Frýdlantu nad Ostravicí, průkaz je
oboustranná papírová karta o rozměrech 7 x 10 cm, která
je zatavená do průhledné laminační fólie:

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

• Na přední straně je v levém horním rohu vytištěn znak
města Frýdlantu nad Ostravicí, je opatřen fotografií
držitele průkazu a uveden text:

Kulatého razítka bez státního znaku o průměru 25 mm
s textem:

Ing. Pavel Němec
osobní číslo 2055

Ministerstvo vnitra České republiky
evidenční čísla 724

je zaměstnancem města zařazený do Městského úřadu
Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje
a stavebního úřadu
číslo průkazu RRaSÚ/03/2013

Dokumenty v analogové podobě opatřené tímto razítkem
dne 14. ledna 2015 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.
Hranatého razítka o rozměrech 55 x 25 mm s textem:
OBEC
739 14 OSTRAVICE
Ke ztrátě razítka došlo dne 24. října 2018.
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 15 mm s textem:
Městský úřad Česká Lípa
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálních služeb
-2-

• Na druhé straně průkazu je uvedeno:
Oprávnění: držitel průkazu je oprávněn vstupovat na cizí
pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků
při:
a) zjišťování stavu stavby a pozemku
b) opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření
Průkaz vydán den:
15.05.2013
Občanský průkaz č.:
Ing. Anna Ležáková, tajemnice MěÚ/podpis tajemnice/
Otisk kulatého razítka o průměru 2,5 cm s textem Město
Frýdlant nad Ostravicí, -2-, uprostřed malý státní znak
Ke ztrátě došlo dne 15. června 2018.
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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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