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II. 

 

N á v r h 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne …….…………….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 Tábor se 

za slovo „Drhovice“ vkládá slovo „ , Chotěmice“. 

 

2. V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Vyškov se za slova „Hoštice-Heroltice“ 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“ a za slovo „Děpoltovice“ se vkládají 

slova „ , Doupovské Hradiště“. 

 

4. V příloze č. 1, části Královéhradecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Náchod se za slovo „Mezilečí“ vkládají slova „ , Nový Ples“. 

 

5. V příloze č. 1 se na konci části Moravskoslezský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou 

působností Opava doplňují slova „ , Úřad městské části Vávrovice“. 

 

6. V příloze č. 1, části Olomoucký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc 

se za slovo „Charváty“ vkládá slovo „ , Kozlov“. 

 

7. V příloze č. 1, části Olomoucký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov se 

za slovo „Lobodice“ vkládají slova „ , Luboměř pod Strážnou“. 

 

8. V příloze č. 1, části Pardubický kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Pardubice se za slova „Staré Jesenčany“ vkládají slova „ , Staré Ždánice“. 
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9. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Rokycany 

se za slovo „Kornatice“ vkládají slova „ , Lhota pod Radčem“. 

 

10. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun 

se za slova „Zadní Třebaň“ vkládá slovo „ , Zahořany“. 

 

11. V příloze č. 1 se na konci části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou 

působností Mladá Boleslav doplňuje slovo „ , Židněves“. 

 

12. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Nymburk se za slovo „Chrást“ vkládá slovo „ , Jíkev“. 

 

13. V příloze č. 1, části Zlínský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž 

se za slovo „Záříčí“ vkládá slovo „ , Zástřizly“.  

 

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

 „Abú Dhabí              velvyslanectví“ 

  vkládá nový řádek, který zní: 

 „Astana                    velvyslanectví“. 

 

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

 „Athény                   velvyslanectví“ 

  vkládá nový řádek, který zní: 

 „Bangkok                 velvyslanectví“. 

 

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

 „Dublin                   velvyslanectví“ 

  vkládá nový řádek, který zní: 

 „Düsseldorf             konzulát“. 

 

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

 „Haag                      velvyslanectví“ 

  vkládá nový řádek, který zní: 

 „Hanoj                     velvyslanectví“. 

 

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

 „Chicago                  generální konzulát“ 

  vkládají nové řádky, které znějí: 

 „Jakarta                   velvyslanectví 

 Káhira                    velvyslanectví“. 

 

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

 „Madrid                   velvyslanectví“ 

  vkládá nový řádek, který zní: 

 „Minsk                     velvyslanectví“. 

 

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

 „Riga                        velvyslanectví“ 

  vkládá nový řádek, který zní: 

 „Rijád                       velvyslanectví“. 
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21. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek 

 „Sofie                       velvyslanectví“ 

  vkládá nový řádek, který zní: 

 „Soul                        velvyslanectví“. 

 

22. 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: 
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