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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků
za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/
/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích):

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stano-
vení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání
rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády
č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb. a naří-
zení vlády č. 228/2009 Sb., se mění takto:

1. V položce 2 část B zní:

„B. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe k síti elektronických komunikací

B.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608 a DNe = 72, 73, 77 1

B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 61 1

B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 7999 1

B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700 100

B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 702 až 705 1

B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 910 1

B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971 1 000
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971 2 000
symetrické nebo lehce zapamatovatelné

B.8. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 976 30 000“.

2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2011,

kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody
využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10
odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
stev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona
č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona
č. 297/2008 Sb.:

§ 1

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví po-
vrchové vody využívané ke koupání osob.

2. Vyhláška č. 168/2006 Sb., kterou se mění vyhláška

č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody
využívané ke koupání osob.

3. Vyhláška č. 152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody
využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky
č. 168/2006 Sb.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 31. května 2011,

kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Minis-
terstvem financí stanoví podle § 37j odst. 5 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších
podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška
o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve
znění vyhlášky č. 65/2010 Sb. a vyhlášky č. 285/2010
Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) homogenním materiálem – materiál, který nemůže
být mechanicky rozdělen na různorodé materiá-
lové složky, a který má neměnné složení ve všech
svých částech, zejména plasty, keramika, sklo,
kovy, slitiny, papír, pryž.“.

2. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V případě, že dojde v dané skupině elektrozaří-
zení ke zrušení pravomocného rozhodnutí o zápisu
provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro
zajišťování společného plnění financování nakládání
s historickým elektrozařízením, plní výrobce od oka-
mžiku zrušení tohoto rozhodnutí své povinnosti fi-
nančního zajištění nakládání s historickými elektroza-
řízeními podle části třetí vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektiv-
ního systému, který byl zrušeným pravomocným roz-
hodnutím zapsán do Seznamu pro zajišťování společ-
ného plnění financování nakládání s historickým elek-
trozařízením, nebo prostřednictvím jiného kolektiv-
ního systému, který podal do dne 12. října 2005

návrh na zápis do Seznamu pro zajišťování společného
plnění financování nakládání s historickým elektrozaří-
zením v dané skupině elektrozařízení.

2. Způsobem podle bodu 1 plní výrobce své po-
vinnosti finančního zajištění nakládání s historickými
elektrozařízeními nejpozději do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci nového rozhodnutí ve věci zápisu
provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro
zajišťování společného plnění financování nakládání
s historickým elektrozařízením.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2011.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2011

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 15. června 2011 se k 500. výročí naro-
zení renesančního nakladatele Jiřího Melantricha
z Aventina vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna
(dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a ma-
tovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním prove-
dení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvousetkoruny
v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchyl-
ka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti
je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu
stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny
v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvou-
setkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem
„ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je kompozice pěti knih.
Vpravo od kompozice knih je signet Jiřího Melantricha
z Aventina a vlevo od ní jsou dva ozdobné dekory. Pod
kompozicí knih je název státu „ČESKÁ REPU-
BLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkrat-
kou peněžní jednotky „200 Kč“. Oba texty jsou lemo-
vány ozdobným dekorem. Značka České mincovny
tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při horním
okraji dvousetkoruny.

(2) Na rubu dvousetkoruny je přepis titulní strany
Bible vydané Jiřím Melantrichem z Aventina roku
1570. Uprostřed přepisu titulní strany Bible je signet
Jiřího Melantricha z Aventina. Text „JIŘÍ MELAN-
TRICH Z AVENTINA“ a letopočty „1511–2011“
jsou umístěny ve výřezu nad vyobrazením titulní
strany Bible, který je lemovaný ozdobným dekorem.
Při spodním okraji dvousetkoruny je značka autora
dvousetkoruny Jana Smrže, která je tvořena písmeny
„J“ a „S“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v pří-
loze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června
2011.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 159/2011 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 31. května 2011

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 22. října 2011 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Všehrdy Chomutov Ústecký

Ministr:

Kubice v. r.
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nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
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