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V. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu vyhlášky, 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 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 24. října 2016 s termínem pro zaslání připomínek  

do 1. listopadu 2016. K návrhu vyhlášky byla uplatněna 1 zásadní připomínka, a to 1 připomínkovým místem.  

 

Zásadní připomínku uplatnil: Olomoucký kraj. 

 

Doporučující připomínky nebyly uplatněny. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 

kultury, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, kancelář vedoucího Úřadu vlády České 

republiky, úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Zlínský kraj, Pardubický 

kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj, hlavní město Praha, Moravskoslezský kraj, Liberecký kraj, 

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj. 

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Ministerstvo životního prostředí, úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu, Kraj Vysočina, Karlovarský kraj. 

 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání 

1. Olomoucký kraj 1.1 

K  příloze č. 1, části Olomoucký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou 

působností Přerov 

 

V této části návrhu se za slovo „Lobodice“ vkládají slova „Luboměř  

pod Strážnou“. Podle § 7 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů 

obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších předpisů, patří obec Luboměř pod Strážnou  

do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice. „Luboměř  

Akceptováno. 
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pod Strážnou“ by tedy měla být zařazena do části „Olomoucký kraj“, „Správní 

obvod obce s rozšířenou působností Hranice“ za obec „Klokočí“. 
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