Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 167

Rozeslána dne 14. prosince 2016

Cena Kč 31,–

O B S A H:
410. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou
kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
411. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů
412. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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410
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1
písm. i) a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.
a zákona č. 130/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních
úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/
/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/
/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/
/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb. a vyhlášky
č. 360/2015 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Soběslav se za
slovo „Hlavatce“ vkládá slovo „ , Chotěmice“.
2. V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj,
Správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov
u Brna se za slova „Hostěrádky-Rešov“ vkládá slovo
„ , Hrušky“.
3. V příloze č. 1, části Karlovarský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Karlovy Vary
se za slovo „Božičany“ vkládá slovo „ , Bražec“.
4. V příloze č. 1, části Karlovarský kraj, Správní
obvod s rozšířenou působností Ostrov se za slova
„Boží Dar“ vkládají slova „ , Doupovské Hradiště“.

obvod obce s rozšířenou působností Hranice se za
slovo „Klokočí“ vkládají slova „ , Luboměř pod
Strážnou“.
8. V příloze č. 1, části Olomoucký kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Olomouc se za
slovo „Charváty“ vkládá slovo „ , Kozlov“.
9. V příloze č. 1, části Pardubický kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Pardubice se za
slova „Staré Jesenčany“ vkládají slova „ , Staré Ždánice“.
10. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Rokycany se za
slovo „Kornatice“ vkládají slova „ , Lhota pod Radčem“.
11. V příloze č. 1, části Středočeský kraj,
Správní obvod obce s rozšířenou působností Černošice se za slovo „Všenory“ vkládá slovo „ , Zahořany“.
12. V příloze č. 1 se na konci části Středočeský
kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností
Mladá Boleslav doplňuje slovo „ , Židněves“.
13. V příloze č. 1, části Středočeský kraj,
Správní obvod obce s rozšířenou působností Nymburk se za slovo „Chrást“ vkládá slovo „ , Jíkev“.
14. V příloze č. 1, části Zlínský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž se
za slovo „Záříčí“ vkládá slovo „ , Zástřizly“.
15. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

5. V příloze č. 1, části Královéhradecký kraj,
Správní obvod obce s rozšířenou působností Jaroměř se za slovo „Jasenná“ vkládají slova „ , Nový
Ples“.

„

6. V příloze č. 1 se na konci části Moravskoslezský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Opava doplňují slova „ , Úřad městské části
Vávrovice“.

vkládá nový řádek, který zní:
„

7. V příloze č. 1, části Olomoucký kraj, Správní

Abú Dhabí

velvyslanectví
“

Astana

velvyslanectví
“.
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20. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

16. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„

„
Athény

velvyslanectví

Madrid
“

vkládá nový řádek, který zní:
„
Bangkok

velvyslanectví
“

vkládá nový řádek, který zní:
„

velvyslanectví

Minsk

velvyslanectví

“.
“.

17. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„

21. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
Dublin

„

velvyslanectví

Düsseldorf

Riga

“

vkládá nový řádek, který zní:
„

velvyslanectví
“

vkládá nový řádek, který zní:
„

konzulát
“.

Rijád

18. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

velvyslanectví

„

“.
Haag

velvyslanectví

22. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
“

vkládá nový řádek, který zní:
„
Hanoj

Sofie

velvyslanectví
“

velvyslanectví
“.

19. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

vkládá nový řádek, který zní:
„
Soul

„
Chicago

„

velvyslanectví

generální konzulát

vkládají nové řádky, které znějí:
„
Jakarta

velvyslanectví

Káhira

velvyslanectví

“.
“

23. V příloze č. 2 se v tabulce v řádku „Sydney“
před slovo „konzulát“ vkládá slovo „generální“.
Čl. II
Účinnost

“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:
Chovanec v. r.
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411
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování):
Čl. I
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.,
vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb.,
vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb.,
vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb.,
vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb.,
vyhlášky č. 346/2014 Sb. a vyhlášky č. 389/2015 Sb.,
se mění takto:
1. V části „Jihočeský kraj“, písm. a) se za slovo
„Blatná,“ vkládá slovo „Buzice,“.
2. V části „Jihočeský kraj“, písm. e) se za slovo
„Kunžak,“ vkládá slovo „Lodhéřov,“ a za slova
„Pluhův Žďár,“ se vkládají slova „Staré Město pod
Landštejnem,“.
3. V části „Jihočeský kraj“, písm. g) se za slovo
„Jetětice,“ vkládá slovo „Jickovice,“ a za slovo „Milevsko,“ se vkládají slova „Přeborov, Přeštěnice,“.
4. V části „Jihočeský kraj“, písm. h) se za slova
„Albrechtice nad Vltavou,“ vkládá slovo „Boudy,“.
5. V části „Jihočeský kraj“ se na konci textu
písmene j) doplňuje slovo „ , Žíšov“.

10. V části „Jihomoravský kraj“, písm. q) se za
slovo „Unín,“ vkládá slovo „Vohančice,“.
11. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za
slovo „Přeskače,“ vkládá slovo „Rudlice,“.
12. V části „Karlovarský kraj“, písm. c) se za
slovo „Božičany,“ vkládá slovo „Bražec,“ a za slovo
„Kyselka,“ se vkládá slovo „Mírová,“.
13. V části „Karlovarský kraj“ se na konci textu
písmene d) doplňuje slovo „ , Šindelová“.
14. V části „Karlovarský kraj“, písm. f) se za
slova „Boží Dar,“ vkládají slova „Doupovské Hradiště,“.
15. V části „Královéhradecký kraj“, písm. b) se
za slovo „Mokré,“ vkládá slovo „Očelice,“.
16. V části „Královéhradecký kraj“, písm. c) se
za slovo „Třebihošť,“ vkládají slova „Velký Vřešťov,“.
17. V části „Královéhradecký kraj“, písm. d) se
za slovo „Rohoznice,“ vkládá slovo „Sobčice,“.
18. V části „Královéhradecký kraj“, písm. e) se
za slovo „Nechanice,“ vkládají slova „Nové Město,“.
19. V části „Královéhradecký kraj“, písm. f) se
za slovo „Dolany,“ vkládá slovo „Heřmanice,“, za
slovo „Jasenná,“ se vkládají slova „Nový Ples,“ a za
slovo „Rasošky,“ se vkládá slovo „Rožnov,“.

6. V části „Jihočeský kraj“, písm. l) se za slovo
„Tábor,“ vkládá slovo „Turovec,“.

20. V části „Královéhradecký kraj“, písm. g) se
za slova „Šárovcova Lhota,“ vkládají slova „Újezd
pod Troskami,“.

7. V části „Jihočeský kraj“, písm. q) se za slovo
„Chelčice,“ vkládá slovo „Krajníčko,“.

21. V části „Královéhradecký kraj“ se na konci
textu písmene l) doplňuje slovo „ , Zdechovice“.

8. V části „Jihomoravský kraj“, písm. c) se za
slova „Brno-Nový Lískovec,“ vkládají slova „Brno-Ořešín,“.

22. V části „Královéhradecký kraj“, písm. n) se
za slovo „Jívka,“ vkládá slovo „Královec,“ a za slovo
„Vlčice,“ se vkládají slova „Zlatá Olešnice,“.

9. V části „Jihomoravský kraj“, písm. l) se za
slovo „Bohutice,“ vkládá slovo „Damnice,“.

23. V části „Liberecký kraj“, písm. a) se za
slovo „Mimoň,“ vkládá slovo „Okna,“.
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24. V části „Liberecký kraj“, písm. c) se slova
„Dalešice, Jablonec nad Nisou,“ nahrazují slovem
„Dalešice,“ a na konci textu písmene c) se doplňují
slova „ , Magistrát města Jablonec nad Nisou“.
25. V části „Liberecký kraj“, písm. f) se za
slovo „Cvikov,“ vkládá slovo „Chotovice,“.
26. V části „Liberecký kraj“, písm. h) se za
slova „obecní úřady“ vkládají slova „Albrechtice v Jizerských horách,“.
27. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. f) se
slova „Fryčovice, Frýdek-Místek,“ nahrazují slovem
„Fryčovice,“ a na konci textu písmene f) se doplňují
slova „ , Magistrát města Frýdek-Místek“.
28. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se
za slova „Býkov-Láryšov,“ vkládají slova „Dívčí
Hrad,“.
29. V části „Olomoucký kraj“, písm. d) se za
slovo „Bohuslávky,“ vkládají slova „Dolní Nětčice,“.
30. V části „Olomoucký kraj“, písm. f) se za
slovo „Pavlov,“ vkládá slovo „Police,“.
31. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se slova
„Plumlov, Prostějov,“ nahrazují slovem „Plumlov,“
a na konci textu písmene h) se doplňují slova „ , Magistrát města Prostějov“.
32. V části „Olomoucký kraj“, písm. i) se za
slova „Brodek u Přerova,“ vkládá slovo „Dobrčice,“,
za slova „Horní Moštěnice,“ se vkládá slovo „Hradčany,“, za slovo „Křenovice,“ se vkládá slovo „Lazníčky,“, slova „Prosenice, Přerov,“ se nahrazují slovem „Prosenice,“, za slovo „Říkovice,“ se vkládá
slovo „Sobíšky,“, za slovo „Troubky,“ se vkládá
slovo „Tučín,“ a na konci textu písmene i) se doplňují slova „ , Magistrát města Přerov“.
33. V části „Pardubický kraj“, písm. i) se za
slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Bezděkov,“
a za slovo „Chýšť,“ se vkládá slovo „Kostěnice,“.
34. V části „Pardubický kraj“, písm. j) se za
slovo „Květná,“ vkládá slovo „Nedvězí,“.
35. V části „Plzeňský kraj“, písm. b) se za slova
„Chodská Lhota,“ vkládá slovo „Kanice,“ a za slovo
„Poběžovice,“ se vkládají slova „Pocinovice, Postřekov,“.
36. V části „Plzeňský kraj“, písm. j) se za slovo
„Nebílovy,“ vkládá slovo „Netunice,“.
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37. V části „Plzeňský kraj“, písm. k) se za slovo
„Ejpovice,“ vkládá slovo „Hlohovice,“, za slovo
„Kařez,“ se vkládají slova „Lhota pod Radčem, Liblín,“ a za slovo „Těně,“ se vkládají slova „Terešov,
Těškov, Týček,“.
38. V části „Středočeský kraj“, písm. b) se za
slovo „Tmaň,“ vkládá slovo „Trubín,“ a za slovo
„Všeradice,“ se vkládají slova „Vysoký Újezd,“.
39. V části „Středočeský kraj“, písm. c) se za
slovo „Čelákovice,“ vkládají slova „Dobročovice,
Dřevčice,“ a za slovo „Vodochody,“ se vkládá slovo
„Vyšehořovice,“.
40. V části „Středočeský kraj“, písm. i) se za
slovo „Lidice,“ vkládá slovo „Makotřasy,“ a za slovo
„Pchery,“ se vkládají slova „Pletený Újezd,“.
41. V části „Středočeský kraj“, písm. j) se za
slovo „Polepy,“ vkládají slova „Polní Chrčice,“, za
slovo „Ratboř,“ se vkládá slovo „Ratenice,“ a za
slova „Týnec nad Labem,“ se vkládají slova „Uhlířská Lhota,“.
42. V části „Středočeský kraj“, písm. k) se za
slova „Nová Ves,“ vkládá slovo „Olovnice,“.
43. V části „Středočeský kraj“, písm. n) se za
slova „Horní Počaply,“ vkládá slovo „Hořín,“.
44. V části „Středočeský kraj“, písm. r) se za
slovo „Chrást,“ vkládá slovo „Jizbice,“ a za slovo
„Sadská,“ se vkládá slovo „Seletice,“.
45. V části „Středočeský kraj“, písm. t) se za
slovo „Chrást,“ vkládá slovo „Jablonná,“.
46. V části „Středočeský kraj“, písm. v) se za
slovo „Tehov,“ vkládá slovo „Tehovec,“.
47. V části „Ústecký kraj“, písm. b) se slova
„Česká Kamenice, Děčín,“ nahrazují slovy „Česká
Kamenice,“ a na konci textu písmene b) se doplňují
slova „ , Magistrát města Děčín“.
48. V části „Ústecký kraj“, písm. c) se slova
„Hrušovany, Chomutov,“ nahrazují slovem „Hrušovany,“ a na konci textu písmene c) se doplňují
slova „ , Magistrát města Chomutov“.
49. V části „Ústecký kraj“, písm. g) se za slovo
„Postoloprty,“ vkládá slovo „Raná,“.
50. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za
slovo „Rohozná,“ vkládá slovo „Smrčná,“.
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51. V části „Kraj Vysočina“, písm. f) se za slovo
„Budkov,“ vkládá slovo „Cidlina,“.

vkládá slovo „Loukovice,“ a za slovo „Nárameč,“
se vkládají slova „Nová Ves,“.

52. V části „Kraj Vysočina“, písm. h) se za
slovo „Jimramov,“ vkládá slovo „Kadov,“.

55. V části „Kraj Vysočina“, písm. n) se za
slova „Horní Libochová,“ vkládají slova „Horní
Radslavice,“.

53. V části „Kraj Vysočina“, písm. j) se za slovo
„Božejov,“ vkládá slovo „Častrov,“.
54. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se slovo
„Cidlina,“ zrušuje, za slovo „Čechtín,“ se vkládají
slova „Číhalín, Číchov,“, za slovo „Lipník,“ se

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:
Chovanec v. r.
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412
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 6. prosince 2016
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. května 2017 nové volby do zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Podolí

Uherské Hradiště

Zlínský

Ministr:
Chovanec v. r.
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Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

