
Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 217 Rozeslána dne 17. prosince 2021 Cena Kč 44,–

O B S A H :

485. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů
osobami oprávněnými poskytovat platební služby

486. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 11. prosince 2021



485

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů
osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Česká národní banka stanoví podle § 263 zá-
kona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení
§ 221 odst. 5:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 141/2018 Sb., o hlá-
šení závažných bezpečnostních a provozních inci-
dentů osobami oprávněnými poskytovat platební
služby, znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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486

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 13. prosince 2021

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 11. prosince 2021

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 11. prosince 2021.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 268/2021 Sb., č. 290/2021 Sb. a č. 310/2021 Sb. se dne 11. pro-
since 2021 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: 1 700

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 061

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 28

v tom podle volebních stran:

47 Komunistická strana Čech a Moravy 0

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 21

166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2

497 Sdružení Soukromníci, NK 2

714 Svobodní 0

768 ANO 2011 3

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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