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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 79 Rozeslána dne 5. srpna 2015 Cena Kč 29,–

O B S A H :

191. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje
a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hos-
podaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

192. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu před-
cházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze
zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

193. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce



191

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2015,

kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek
k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek

při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 13 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona č. 147/1970 Sb.,
zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zá-
kona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona
č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona
č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona
č. 152/1997 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona
č. 517/2002 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví roz-

sah stanovisek k politice územního rozvoje a územně
plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při
ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších před-
pisů, a podmínky pro určení energetických zařízení,
se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. července 2015,

kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky
a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení

a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona 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., zá-
kona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení
§ 10 odst. 3 písm. a) a g) a § 51a odst. 3 veterinárního
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlu-
mení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení
a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenos-
ných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/
/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení, § 2 písm. n)
a q), § 15 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 1 písm. d), § 28
odst. 2 úvodní části ustanovení, § 40 odst. 2 písm. c),
§ 52 odst. 1 písm. b), příloze č. 3 oddíle 1 bodě 1.4
a příloze č. 13 části A bodě 2 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 2 písm. r) se slovo „Společenství“ nahra-
zuje slovy „Evropské unie“ a slova „(dále jen
„Unie“)“ se zrušují.

3. V § 16 odst. 2, § 24 odst. 5, § 38 odst. 5, § 45
odst. 3, § 49 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a 3, § 55
odst. 3, § 57 odst. 6 písm. c) a odst. 8 a 9, § 58,
§ 60 písm. b), § 61 odst. 1 úvodní části ustanovení,
odst. 2 a 3, § 63 odst. 2, § 66 odst. 2, 3 a 4, § 77
odst. 1, příloze č. 2 bodě 1 úvodní části ustanovení,
příloze č. 5 oddíle 2 bodě 2.1.1., příloze č. 9 části A
oddíle 3, příloze č. 10 bodě 3.1., příloze č. 13 části A
bodech 3, 4, části B oddíle 1 bodech 1.1., 1.2., 1.3.,
1.4. a 1.5. a oddíle 3, příloze č. 18 části A bodě 3,

části B bodech 2 a 6 se slovo „Unie“ nahrazuje slovy
„Evropské unie“.

4. V § 64 odst. 1 písm. a), § 66 odst. 1 a 2 a v pří-
loze č. 13 části A bodě 5 se slova „části A přílohy
č. 11 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „seznamu ná-
rodních laboratoří členských států oprávněných pra-
covat s živým virem slintavky a kulhavky zveřejně-
ném na internetových stránkách Státní veterinární
správy“.

5. V § 64 odst. 1 písm. b) se slova „části B pří-
lohy č. 11 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „seznamu
laboratoří členských států oprávněných pracovat s ži-
vým virem slintavky a kulhavky pro výrobu očko-
vacích látek zveřejněném na internetových stránkách
Státní veterinární správy“.

6. V § 65 se slova „částech A a B přílohy č. 11
k této vyhlášce“ nahrazují slovy „seznamech národ-
ních laboratoří členských států oprávněných praco-
vat s živým virem slintavky a kulhavky a laboratoří
členských států oprávněných pracovat s živým virem
slintavky a kulhavky pro výrobu očkovacích látek
zveřejněných na internetových stránkách Státní ve-
terinární správy“.

7. V § 75 odst. 2 písm. a), nadpisu paragrafu
§ 76, § 76, příloze č. 13 části A bodech 2, 3, 4 a 5
větě první, části B oddíle 1 bodech 1.1 až 1.3, bo-
dě 1.4 větě první a třetí a bodě 1.5 větě první a druhé,
nadpisu přílohy č. 14, v příloze č. 14 bodě 1 úvodní
části ustanovení, bodě 1 písm. b) a bodě 2 úvodní
části ustanovení, příloze č. 15 bodě 6 větě první
a druhé a bodech 7 až 10, v nadpisu přílohy č. 16,
příloze č. 16 úvodní části ustanovení, oddíle 2 bo-
dě 2.4 a v oddílech 7 a 8, příloze č. 18 části A bodě 1
písm. c) podbodě viii), části B bodě 4 písm. m) se
slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské
unie“.
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8. Příloha č. 11 se zrušuje.

9. V příloze č. 13 části A bodech 1 a 5, a v části B
oddíle 1 bodě 1.4 čtvrté větě a bodě 1.5 větě třetí se
slova „ve Společenství“ nahrazují slovy „v Evropské
unii“.

10. V příloze č. 13 části A bodě 6 se slova
„v části A přílohy č. 11 k této vyhlášce“ nahrazují
slovy „národních laboratoří členských států opráv-
něných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky
zveřejněného na internetových stránkách Státní ve-
terinární správy“.

11. V příloze č. 15 bodě 6 se slova „pro Spole-
čenství“ nahrazují slovy „pro Evropskou unii“.

12. V příloze č. 16 bodě 2.3 se slova „ve Spole-
čenství“ nahrazují slovy „v Evropské unii“ a slova
„na úrovni Společenství“ se nahrazují slovy „na
úrovni Evropské unie“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2015.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 28. července 2015

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 16. ledna 2016 nové volby do zastupitel-
stva obce:

obec okres kraj

Chlustina Beroun Středočeský

Ministr:

Chovanec v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; 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. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; 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.
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