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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 5 Rozeslána dne 11. ledna 2023 Cena Kč 56,–

O B S A H :

6. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného
zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

7. Sdě lení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května
2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků

8. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 7. ledna 2023

9. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce
konaných dne 7. ledna 2023

10. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva
obce konaného dne 7. ledna 2023
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. ledna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu
jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zá-
kon, k provedení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5
písm. d):

Čl. I

Vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení
rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení
a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,
se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) až d) se za slovo
„moci“ vkládá slovo „rozhodnutí“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „V případě jaderného
zařízení nebo pracoviště podle odstavce 1 písm. a),
b) a d) je při aktualizaci odhadu celkových nákladů
na vyřazování z provozu rezerva“ nahrazují slovy

„Při aktualizaci odhadu celkových nákladů na vyřa-
zování z provozu je rezerva“ a slovo „předchozí“ se
zrušuje.

3. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 2 odst. 3 se slova „nezahrnuje se“ zru-
šují.

5. Na konci textu § 3 se doplňují slova „a po-
platky podle § 34 atomového zákona“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Síkela v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 5. ledna 2023

o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003
o definici mikropodniků a malých a středních podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že podle čl. II bodu 3 zákona č. 359/2022 Sb., kterým se mění
zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím
zneužití, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje české znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne
6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (dále jen „Doporučení Komise“).
Doporučení Komise je uvedeno v příloze k tomuto sdělení.

Ministr:

Ing. Síkela v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 9. ledna 2023

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 7. ledna 2023

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 dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 282/2022 Sb. se dne 7. ledna 2023 konaly v souladu se zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dodatečné 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: 10
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 2 061
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 235
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 66

v tom podle volebních stran:

80 Nezávislý kandidát 10
90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 56

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):

Ústecký kraj

Brodec, okres Louny,

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

nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 9. ledna 2023

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce
konaných dne 7. ledna 2023

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 zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 294/2022 Sb. se dne 7. ledna 2023 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 zastupitelstva obce.

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: 1
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 413
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 248
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 7

v tom podle volebních stran:

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 7

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:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 9. ledna 2023

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
konaného dne 7. ledna 2023

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 opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 341/2022 Sb. se dne 7. ledna 2023 konalo v souladu se zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
opakované hlasování do zastupitelstva obce.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky hlasování:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 1
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 115
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 104
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 9

v tom podle volebních stran:

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 5
1114 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1
1327 Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 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:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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