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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 17 Rozeslána dne 18. března 2014 Cena Kč 26,–

O B S A H :

41. Nař ízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se
řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

42. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

43. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných
dne 15. března 2014
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. února 2014

o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku
řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 k provedení § 5
odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 233/2013 Sb.:

§ 1

Stanovení jiných návykových látek
a jejich limitních hodnot

(1) Stanovují se tyto jiné návykové látky a jejich
limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku
řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návy-
kovou látkou:

Mezinárodní nechráněný název návykové látky
v českém jazyce

Limitní hodnota návykové látky
v krevním vzorku (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2

Methamfetamin 25

Amfetamin 25

3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 25

3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25

Benzoylekgonin 25

Kokain 25

Morfin 10

(2) Krevní vzorek se získává oddělením krevního
séra z odebrané krve řidiče.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Prachař v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 11 písm. e) 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. 331/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového
seznamu pěstovaných rostlin, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje

věta „Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne
7. srpna 2013, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/
/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, po-
kud jde o botanický název rajčete.“.

2. V příloze v bodu 4. Zeleninové druhy (mimo
použití pro okrasné účely) se slova „Lycopersicon
esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersi-
cum L.“.

3. V příloze se za bod 5. Ovocné rody a druhy
doplňuje nový bod 6., který včetně nadpisu zní:

„6. Druhy a mezidruhové hybridy pro použití jako podnože zeleninových druhů

Capsicum annuum L. x Capsicum chinense Jacq. Hybridy vzniklé křížením druhů Capsicum annuum
a Capsicum chinense

Cucurbita ficifolia Bouché Tykev fíkolistá

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata
Duchesne

Hybridy vzniklé křížením druhů Cucurbita maxima
a Cucurbita moschata

Cucurbita moschata Duchesne Tykev muškátová

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Lagenárie

Sicyos angulatus L. Libenka hranatá

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites
S. Knapp & D.M. Spooner

Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycoper-
sicum a Solanum habrochaites

Solanum lycopersicum L. x Solanum pimpinellifo-
lium L.

Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycoper-
sicum a Solanum pimpinellifolium

Solanum torvum Sw. Lilek“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. března
2014.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 17. března 2014

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 15. března 2014

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 15. března 2014.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 291/2013 Sb., č. 321/2013 Sb., č. 347/2013 Sb., č. 405/2013 Sb.
a č. 411/2013 Sb. se dne 15. března 2014 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 komi-
semi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 7

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 985

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 514

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 38

v tom podle volebních stran:

80 Nezávislí kandidáti 10

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 28

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno
opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

– seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 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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osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
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