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Cena Kč 26,–

O B S A H:
121. V y h lá š k a o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč
122. V y h lá š k a o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
123. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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121
VYHLÁŠKA
ze dne 6. května 2013
o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč

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 28. května 2013 se v rámci cyklu
„Mosty“ vydává zlatá mince „Dřevěný most v Lenoře“
po 5 000 Kč (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je
15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,85 mm. Při ražbě
mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je
přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g
a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince
v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve
zvláštním provedení je hladká.

dických zvířat z velkého státního znaku v kosočtvercových štítech – uprostřed je český lev, vpravo od něj
slezská orlice a vlevo od něj moravská orlice. Při levém,
spodním a pravém okraji mince je v opisu název cyklu „MOSTY“, název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“
a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Značka České mincovny,
která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je mezi
slovy „MOSTY“ a „ČESKÁ REPUBLIKA“.
(2) Na rubové straně mince je dřevěný most
v Lenoře vyobrazený z boku. Nad ním je znak obce
Lenora. Při levém, horním a pravém okraji mince
je ročník ražby „2013“ a opis „DŘEVĚNÝ MOST
V LENOŘE“. Letopočet je od opisu oddělen kosočtvercem. Iniciály autora výtvarného návrhu mince
Mgr. art. Miroslava Hrice, ArtD., které jsou tvořeny
spojenými písmeny „M“ a „H“, jsou při pravém okraji
mince.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této
vyhlášce.

§2

§3

(1) Na lícní straně mince je průhled vnitřkem dřevěného mostu v Lenoře. Nad ním je kompozice heral-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. května
2013.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 121/2013 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)
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122
VYHLÁŠKA
ze dne 14. května 2013
o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora
v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu
a označení sponzora v televizním vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stanoví
podle § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 406/2012 Sb.:

(2) Pro účely splnění povinnosti podle odstavce 1
provozovatel televizního vysílání zejména zajistí, že

§1

b) maximální povolená skutečná špičková hladina
hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora je –1 dBTP (dB skutečné špičky) při měření měřicím zařízením odpovídajícím Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-R
BS.1770-2 „Algoritmy pro měření hlasitosti zvukových programů a skutečné špičkové úrovně
zvuku“, březen 2011 a Technickému dokumentu
Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3341 „Měření hlasitosti: měření v „režimu EBU“ na doplnění normalizace hlasitosti v souladu s EBU-R 128“,
Ženeva, srpen 2011.

Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje některé charakteristiky
zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení
sponzora v televizním vysílání.
§2
Některé charakteristiky zvukové složky reklamy,
teleshoppingu a označení sponzora
v televizním vysílání
(1) Provozovatel televizního vysílání zajistí, aby
zvuková složka jím vysílaných reklam, teleshoppingu
a označení sponzora vyhovovala požadavkům Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a maximální povolená úroveň zvukových
signálů“, Ženeva, srpen 2011 a požadavkům Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech
Doc 3343 „Praktické pokyny pro výrobu a implementaci podle EBU R 128“, Verze 1.1, Ženeva, říjen 2011.

a) hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora je normována na cílovou hladinu
–23,0 LUFS, s maximální odchylkou +/– 1,0 LU a

(3) Rada zveřejní dokumenty, kterými se stanoví
některé charakteristiky zvukové složky podle odstavců 1 a 2, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2013.

Předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:
JUDr. Kalistová v. r.
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123
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 13. května 2013
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 23. listopadu 2013 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

Okřínek

Nymburk

Středočeský

Ministr:
Kubice v. r.
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