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408. V y h lá 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
409. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
410. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
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407
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2013
o členění bezpečnostního materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 2 odst. 3 zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním
účelům na území České republiky (zákon o nakládání
s bezpečnostním materiálem):
§1
Členění bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§2
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) úpravou vozidla pro vojenské účely úprava jeho
konstrukce, elektrických nebo mechanických částí,
při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské účely,

c) balistickou ochranou ochrana prostoru pro osádku
na úrovni III nebo vyšší1).
(2) Pro účely této vyhlášky se za provozuschopné
nepovažuje
a) vozidlo, které bylo konstruováno jako vojenské
a které bylo nevratně znehodnoceno nebo zničeno,
přičemž nevratným znehodnocením nebo zničením vozidla nebo jeho součástí se rozumí úprava
konstrukce, elektrických, optických a mechanických částí tak, aby je nebylo možno uvést do původního stavu a využívat k původnímu účelu nebo
které bylo konvertováno pro nevojenské účely,
nebo
b) letadlo, které má trvale vyjmuty součásti pohonu
a odstraněny závěsy pohonných jednotek.
§3

b) součástmi speciálně konstruovanými pro vojenské
účely

Zrušuje se:

1. pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné,

1. Vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního
materiálu.

2. pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např.
palivových nádrží nebo kabin vozidel),

2. Vyhláška č. 132/2007 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu.

3. speciální výztuže a podpěry pro umístění
zbraní, nebo

§4

4. vnější osvětlení v obvykle neviditelné části
spektra,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:
doc. Ing. Cieńciała, CSc., v. r.

1

) Podle standardu NIJ 0108.01 1985 Ballistic Resistant Protective Materials.
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408
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2013,
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 v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí
podle § 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. a vyhlášky č. 457/2012 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1, části Liberecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa se za
slova „Noviny pod Ralskem“ vkládají slova „ , Nový
Oldřichov“.
2. V příloze č. 1, části Liberecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Železný Brod se za
slovo „Loužnice“ vkládá slovo „ , Pěnčín“.

5. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav se
za slovo „Boreč“ vkládá slovo „ , Březno“.
6. V příloze č. 1, části Zlínský kraj, Správní obvod
obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí se za
slovo „Kladeruby“ vkládá slovo „ , Krhová“ a za slovo
„Police“ se vkládá slovo „ , Poličná“.
7. V příloze č. 2 se na začátek textu tabulky vkládá
nový řádek, který zní:
„
Abú Dhabí

“.
8. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„
Mnichov

generální konzulát

vkládá nový řádek, který zní:
„
Moskva

“

velvyslanectví
“.

3. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Domažlice se za
slovo „Milavče“ vkládá slovo „ , Mnichov“.
4. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň se za slovo
„Losiná“ vkládá slovo „ , Nezbavětice“.

velvyslanectví

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.
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409
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva
a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11,
§ 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 15, § 5
odst. 8, § 6 odst. 8, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5,
§ 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 8, § 12a odst. 4,
§ 12b odst. 6, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6,
§ 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15,
§ 19a odst. 6 a § 22 odst. 10 zákona č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva
a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/
/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010
Sb. a zákona č. 54/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, se
mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
věty „Prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne
22. listopadu 2012, kterou se mění některé přílohy

směrnic Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokud jde
o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých
druhů pícnin a velikost vzorku Sorghum spp. Prováděcí
směrnice Komise 2013/45/EU, kterou se mění směrnice
Rady 2002/55/ES, směrnice 2008/72/ES a směrnice
2009/145/ES, pokud jde o botanický název pro rajče.“.
2. V příloze č. 3, části 5, oddílu 2, pododdílu 2,
tabulce č. 5.2b, řádku „jestřabina východní“, sloupci
„klíčivost“ se slovo „60“ nahrazuje slovy „6028) , 36)“.
3. V příloze č. 8, části 1, tabulce 1, druhém sloupci,
v příloze č. 14, části 1, tabulce 1, druhém sloupci a v příloze č. 14, části 6, tabulce 6, prvním sloupci se slova
„Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.
4. V příloze č. 9 vzory formulářů uvedených pod
písmeny a) Žádost o povolení uvádět do oběhu osivo
úředně nezapsané odrůdy a d) Výsledek mechanického
rozboru sadby brambor znějí:
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5. V příloze č. 10 Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou uvedené pod písmeny a)
Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav), c)
Uznávací list na osivo (pro Ústav), e) Dvojjazyčný
uznávací list na osivo, f) Uznávací list na sadbu, g)
Dvojjazyčný uznávací list na sadbu a k) Prohlášení
o osivu s neukončenou certifikací znějí:
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6. V příloze č. 20 části 3 a 4 znějí:
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Čl. III

Čl. II
Přechodné ustanovení

Účinnost

Návěsky uvedené v částech 3 a 4 přílohy č. 20
k vyhlášce č. 129/2012 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat
do 31. prosince 2016.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince
2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, který nabývá
účinnosti dnem 31. března 2014.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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410
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy
a metody zkoušení osiva a sadby

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a
odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 8 písm. h),
§ 6 odst. 8 písm. c) až f), § 19 odst. 15 písm. l) a § 22
odst. 8 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do
oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve
znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb.,
zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona
č. 54/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr
vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, se
mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
věty „Prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne
22. listopadu 2012, kterou se mění některé přílohy
směrnic Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokud jde
o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých
druhů pícnin a velikost vzorku Sorghum spp. Prováděcí
směrnice Komise 2013/45/EU, kterou se mění směrnice
Rady 2002/55/ES, směrnice 2008/72/ES a směrnice
2009/145/ES, pokud jde o botanický název pro rajče.“.
2. V § 3 odst. 1 se za slovo „vzorek“ vkládají slova
„a rezervní vzorek“.

3. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pro kontrolu příměsi geneticky modifikované
odrůdy v osivu se odebírají 3 vzorky, z nichž jeden je
určený pro zkoušku v laboratoři, druhý uchovává dodavatel jako rezervní vzorek a třetí je uložen u Ústavu
pro případ opakované zkoušky. Minimální hmotnost
vzorku odpovídá velikosti vzorku, která je stanovená
v příloze č. 5 v tabulce č. 1 ve sloupci č. 4. U sadby
brambor se postupuje obdobně, vzorky se ukládají tak,
aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Hmotnost
vzorku je 25 kg.“.
4. V § 11 odst. 4 se slovo „zápis“ nahrazuje slovem „protokol“ a slovo „zápisu“ se nahrazuje slovem
„protokolu“.
5. V příloze č. 1 části 2 odstavci 1 se slova „přitom
zůstalo k dispozici dostatečné množství odebraného osiva pro vytvoření rezervních vzorků, pokud jsou
požadovány“ nahrazují slovy „vytvoření rezervního
vzorku“.
6. V příloze č. 2 odst. 2 písm. a) se slovo „Zápis“
nahrazuje slovem „Protokol“.
7. V příloze č. 2 vzor Protokolu z hodnocení vegetační zkoušky zní:
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Příloha Protokolu z hodnocení vegetační zkoušky zelenin
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8. V příloze č. 3 části 3 bodu 3.5 odstavci 2 se
slova „a nález se oznámí Státní rostlinolékařské správě“
zrušují.
9. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.
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10. V příloze č. 5 tabulka 1 zní:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince
2013.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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411
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 10. prosince 2013
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 15. března 2014 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

Slavníč

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.
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Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; 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.

