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O B S A H :

137. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění
pozdějších předpisů

138. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí kona-
ných dne 20. března 2021
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických
požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády
č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., na-
řízení vlády č. 151/2015 Sb., nařízení vlády č. 97/
/2017 Sb., nařízení vlády č. 86/2018 Sb. a nařízení
vlády č. 222/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
(EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, kterou
se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému
vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bez-
pečnosti hraček, pokud jde o hliník.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
(EU) 2019/1929 ze dne 19. listopadu 2019, kterou
se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přije-
tí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky
používané v některých hračkách, pokud jde o formal-
dehyd.“.

3. V příloze č. 2 části III bodě 12 se v tabul-
ce u položky Hliník číslo „5 625“ nahrazuje čís-
lem „2 250“, číslo „1 406“ se nahrazuje číslem „560“
a číslo „70 000“ se nahrazuje číslem „28 130“.

4. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky
doplňuje položka, která zní:

„

Formaldehyd 50-00-0 1,5 mg/l (migrační limit) v polymerním materiálu hraček
0,1 ml/m3 (emisní limit) v materiálu hraček ze dřeva pojeného pryskyřicemi
30 mg/kg (limit obsahu) v textilním materiálu hraček
30 mg/kg (limit obsahu) v usňovém materiálu hraček
30 mg/kg (limit obsahu) v papírovém materiálu hraček
10 mg/kg (limit obsahu) v materiálu hraček, který je na bázi vody

“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. května
2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která
nabývají účinnosti dnem 21. května 2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 22. března 2021

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 20. března 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 20. března 2021.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 468/2020 Sb., č. 519/2020 Sb. a č. 528/2020 Sb. se dne 20. břez-
na 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: 5

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 623

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 387

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 29

v tom podle volebních stran:

80 Nezávislý kandidát 5

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 24

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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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
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ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,– 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 –
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