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VYHLÁŠKA 

 

ze dne 14. prosince 2015, 

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) 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. a vyhlášky č. 347/2014 Sb., se mění 

takto: 

 

 

1. V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův 

Hradec se za slovo „Višňová“ vkládá slovo „ , Vlčetínec“. 

 

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

se za slovo „Lenora“ vkládá slovo „ , Lužice“ a za slova „Nová Pec“ se vkládá slovo  

„ , Olšovice“. 

 

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

se za slovo „Stojice“ vkládá slovo „ , Strašov“.  

 

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

se za slova „Štěnovický Borek“ vkládá slovo „ , Tymákov“. 

 

5. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Sušice 

se za slovo „Čímice“ vkládají slova „ , Dlouhá Ves“. 

 

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

nad Labem-Stará Boleslav se za slova „Panenské Břežany“ vkládá slovo „ , Podolanka“ 

a za slovo „Zdiby“ se vkládá slovo „ , Zeleneč“. 

 

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

Černošice se za slovo „Bojanovice“ vkládají slova „ , Březová-Oleško“. 

 

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

Boleslav se za slova „Písková Lhota“ vkládá slovo „ , Plazy“. 

 

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

Mnichovo Hradiště se za slovo „Branžež“ vkládá slovo „ , Březina“. 
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10. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Poděbrady se za slova „Libice nad Cidlinou“ vkládá slovo „ , Odřepsy“. 

 

11. V příloze č. 1, části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice 

se za slovo „Mlékojedy“ vkládá slovo „ , Oleško“. 

 

12. V příloze č. 1, části Hlavní město Praha se za slova „Úřad městské části Praha-Královice“ 

vkládají slova „ , Úřad městské části Praha-Křeslice“.  

 
 

Čl. II 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
 
 

Ministr: 
 

Milan Chovanec v. r.  
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