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VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2013,

kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/
/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009
Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 15d odst. 7:

Čl. I

Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku
ochrany zvířat proti týrání, se mění takto:

1. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Pro držitele platného osvědčení o odborné
způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na
zvířatech vydaného do 31. prosince 2012 se kurz od-
borné přípravy pro získání osvědčení o odborné způ-
sobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů usku-
tečňuje v rozsahu 10 výukových hodin teoretické
výuky a obsahem kurzu jsou zejména základní otázky
a změny v oblastech uvedených v odstavci 2.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

2. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Pro držitele platného osvědčení o odborné
způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele vy-
daného do 31. prosince 2012 se kurz odborné přípravy
pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k prová-
dění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná
zvířata a usmrcování pokusných zvířat uskutečňuje
v rozsahu 10 výukových hodin teoretické výuky a ob-
sahem kurzu jsou zejména základní otázky a změny
v oblastech uvedených v odstavci 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 25. listopadu 2013

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 23. listopadu 2013

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev
obcí konaných dne 23. listopadu 2013.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 123/2013 Sb., č. 138/2013 Sb., č. 174/2013 Sb., č. 175/2013 Sb.
a č. 222/2013 Sb. se dne 23. listopadu 2013 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komi-
semi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 5

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 657

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 518

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 27
v tom podle volebních stran:

80 Nezávislí kandidáti 5
90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 22

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

– seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,

– seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Ing. Pecina, MBA, v. r.
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