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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 116 Rozeslána dne 22. listopadu 2010 Cena Kč 18,–

O B S A H :

314. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

315. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

316. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů



314

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona
č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona
č. 301/2009 Sb.:

Čl. I

V § 24 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a do-
plnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky
č. 101/1999 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb., odstavec 5
zní:

„(5) Ultralehký letoun je letoun konstruovaný
maximálně pro dvě osoby, jehož pádová rychlost v pří-
padě, že je řízen

a) přesouváním těžiště pilota, nepřevyšuje 65 km/h
a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje
450 kg,

b) aerodynamickými prostředky, nepřevyšuje
65 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevy-
šuje 450 kg, nebo

c) aerodynamickými prostředky, nepřevyšuje
75 km/h a minimální užitečné zatížení je nejmé-
ně 250 kg pro maximální vzletovou hmotnost,
která nepřevyšuje 600 kg, přičemž tento letoun
byl z větší části postaven bez obchodního cíle ama-
térským stavitelem nebo právnickou osobou sdru-
žující amatérské stavitele.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Bárta v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) zá-
kona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/
/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/
/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 352/
/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 445/

/2008 Sb. a vyhlášky č. 485/2009 Sb., v části Moravsko-
slezský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“
v bodě 15. „Nový Jičín“, ve sloupci „Matriční úřad“
v bodě 5. „Nový Jičín“, ve sloupci „Seznam obcí, měst,
městských částí, městských obvodů a vojenských
újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za
bod 4. „Kunín“ vkládá nový bod 5. „Libhošť “.

Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 6 až 9.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:

Mgr. John v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou

působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a po-
dle § 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním čle-
nění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna 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

Čl. I

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhláš-
ky č. 388/2004 Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb., vyhlášky
č. 445/2008 Sb. a vyhlášky č. 486/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Česká Lípa se za slovem „Bohatice“
zrušuje slovo „ , Častolovice“.

2. V § 6 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Nový Jičín se za slovo „Kunín“ do-
plňuje slovo „ , Libhošť “.

3. V § 8 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Pardubice se za slovem „Dubany“
zrušuje slovo „ , Hostovice“.

4. V § 8 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Vysoké Mýto se za slovy „České
Heřmanice“ zrušuje slovo „ , Domoradice“.

5. V § 9 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Plzeň se za slovem „Kyšice“ zrušují
slova „ , Lhota, Malesice“.

6. V § 10 ve správním obvodu obce s pověřeným

obecním úřadem Beroun se za slovy „Zadní Třebaň“
zrušuje slovo „ , Zahořany“.

7. V § 11 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Duchcov se slovo „Lahošt“ nahrazuje
slovem „Lahošť “.

8. V § 12 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Světlá nad Sázavou se slova „Horní
Pohleď “ nahrazují slovem „Pohleď “.

9. V § 18 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Česká Lípa se za slovem „Brniště“ zrušuje
slovo „ , Častolovice“.

10. V § 19 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Nový Jičín se za slovo „Kunín“ doplňuje
slovo „ , Libhošť “.

11. V § 21 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Pardubice se za slovem „Dubany“ zrušuje
slovo „ , Hostovice“.

12. V § 21 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Vysoké Mýto se za slovem „Dobříkov“
zrušuje slovo „ , Domoradice“.

13. V § 22 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Plzeň se za slovem „Letkov“ zrušuje slovo
„ , Lhota“.

14. V § 22 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Plzeň se za slovem „Losiná“ zrušuje slovo
„ , Malesice“.

15. V § 23 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Beroun se za slovy „Zadní Třebaň“ zrušuje
slovo „ , Zahořany“.

16. V § 24 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Teplice se slovo „Lahošt“ nahrazuje slovem
„Lahošť “.

17. V § 25 ve správním obvodu obce s rozšířenou
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působností Světlá nad Sázavou se slova „Horní Po-
hleď “ nahrazují slovem „Pohleď “.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky

a území obvodů hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů České republiky a území obvodů hlav-
ního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.,
vyhlášky č. 361/2006 Sb., vyhlášky č. 513/2006 Sb.,

vyhlášky č. 445/2008 Sb. a vyhlášky č. 486/2009 Sb.,
se mění takto:

1. V okrese Nový Jičín se za slovo „Kunín“
vkládá slovo „ , Libhošť “.

2. V okrese Teplice se slovo „Lahošt“ nahrazuje
slovem „Lahošť “.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:

Mgr. John v. r.
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