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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 219 Rozeslána dne 15. prosince 2020 Cena Kč 37,–

O B S A H :

528. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

529. Sdě lení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí
(CISMC)

530. Sdě lení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP),
Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

531. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 12. prosince 2020



528

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 14. prosince 2020

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 20. března 2021 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Vojníkov Písek Jihočeský

Ministr:

Hamáček v. r.
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529

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 11. prosince 2020

o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB)
a Číselníku městských částí (CISMC)

Český statistický úřad oznamuje, že se s účinností od 1. ledna 2021 ruší sdělení Českého statistického
úřadu č. 364/2002 Sb., ze dne 23. července 2002, o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských
částí (CISMC).

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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530

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 11. prosince 2020

o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP),
Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

Český statistický úřad oznamuje, že se s účinností od 1. ledna 2021 ruší sdělení Českého statistického
úřadu č. 471/2002 Sb., ze dne 29. října 2002, o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP),
Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy
(CISSOP), a sdělení Českého statistického úřadu č. 593/2004 Sb., ze dne 22. listopadu 2004, o aktualizaci
Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU).

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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531

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 14. prosince 2020

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 12. prosince 2020

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové vý-
sledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 321/2020 Sb., č. 342/2020 Sb. a č. 369/2020 Sb. se dne
12. prosince 2020 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 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
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 4

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 816

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 500

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 26

v tom podle volebních stran:

47 Komunistická strana Čech a Moravy 7

80 Nezávislý kandidát 5

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 7

129 SNK Evropští demokraté 2

747 ZaRegion 3

768 ANO 2011 2

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

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 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:

Hamáček v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Tato částka je rozesílána přednostně před částkami 217/2020 Sb. a 218/2020 Sb.

Redakce

Sbírka zákonů 2020

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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