Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 5

Rozeslána dne 19. ledna 2016

Cena Kč 29,–

O B S A H:
13. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění
pozdějších předpisů
14. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
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VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy
a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 264/2014 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 5 odst. 4 písm. a) § 10
odst. 3 písm. a), b), e) až f) a § 51a odst. 3 zákona:

§ 18, § 24 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 1 písm. h), § 28
odst. 2 písm. g), § 37 odst. 3 písm. c) bodě 2, § 42
odst. 1 písm. i), § 42 odst. 3 písm. f), § 43 písm. c),
§ 60, 62, příloze č. 2 odst. 5, příloze č. 3 úvodní části
ustanovení, příloze č. 3 bodech 1, 2, příloze č. 7
odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení, příloze
č. 9 odst. 3 písm. b) bodě 2, příloze č. 9 odst. 4 písm.
b) bodě 2, příloze č. 9 odst. 5 písm. b) bodě 2 a v příloze č. 10 odst. 10 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

Čl. I

2. V příloze č. 9 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slova
„v odstavci 4 písm. a), nebo v odstavci 5 písm. a),“
zrušují.

Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/
/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve
znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení, § 2 odst. 1
písm. s), § 4 odst. 1, § 7 písm. b) bodě 1, § 11 odst. 3,

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 18. ledna 2016
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 16. ledna 2016

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 193/2015 Sb., č. 209/2015 Sb., č. 235/2015 Sb. a č. 259/2015 Sb.
se dne 16. ledna 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

10

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:

1 862

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

1 257

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
v tom podle volebních stran:

70

47

Komunistická strana Čech a Moravy

1

80

Nezávislí kandidáti

0

90

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem

69

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se
Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se

Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; 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
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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.

