Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 4/2011
konaného dne 11. 4. 2011

Přítomni:
1. Pospíchal Petr

5. Rusová Marie

2. Lempera Oldřich

6. Kliment Luboš (místopředseda)

3. Bečková Zdeňka

7. Kotrba Karel (tajemník)

4. Oulehla Drahoslav (předseda)

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Míka Jan

2 Weis Vojtěch

Hosté:
1. Ryšavá Lenka (OÚPSŘ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje – výsledky 2. a 3. čtení návrhu změny Úst. zák. –
změna názvu kraje v PSP ČR (dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Změny obsazení LV, informace o stavu;
5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK (dr.Oulehla, Mgr. Kliment,
Ing. Míka);
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Dr. Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „LV“),
přivítal přítomné členy a konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl připomínku k zápisu ze zasedání LV č. 3/2011 přednesl návrh programu dnešního
zasedání. Ten byl upraven do následující podoby:

tel.: 564 602 254, fax: 564 602 422, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů;
2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění zaměření
LV do oblasti vnitřních předpisů kraje:
•

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací
činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (Opatření 3.4.1: Příprava územně plánovací
dokumentace a dokumentů regionálního rozvoje Programu rozvoje kraje Vysočina)

•

Výsledky 2. a 3. čtení návrhu změny Úst. zák. – změna názvu kraje v PSP ČR
(dr. Oulehla, Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
4. Změny obsazení LV, informace o stavu;
5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK (dr.Oulehla, Mgr. Kliment,
Ing. Míka);
6. Různé;
7. Závěr.

Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 03/11 byl 6 hlasy schválen.

2. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ a o plnění
zaměření LV do oblasti vnitřních předpisů kraje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí
z rozpočtu kraje Vysočina (Opatření 3.4.1: Příprava územně plánovací dokumentace
a dokumentů regionálního rozvoje Programu rozvoje kraje Vysočina)
Lenka Ryšavá okomentovala podkladový materiál. Jedná se o Zásady, které jsou pravidelně
vyhlašovány od roku 2003. Dotace se poskytuje na první pořízení konceptu nebo návrhu
územního plánu celého správního území obce dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Dále informovala o změnách v dokumentu:
- nový typ formuláře žádosti o dotaci
- rozšířeny uznatelné a neuznatelné náklady
- zakomponování textu: „Dotace se poskytuje na první pořízení konceptu nebo návrhu
územního plánu celého správního území obce dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.“
Lenka Ryšavá řekla, že do Zásad byly také zakomponovány došlé připomínky členů
legislativního výboru. Petr Pospíchal vznesl dotaz, jaké je rozhodné datum pro nové územní
plány obcí. Lenka Ryšavá odpověděla, že územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru
nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do
31. prosince 2015 podle zákona 183/2006 Sb. upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat
a vydat, jinak pozbývají platnosti. Marie Rusová vznesla dotaz, kolika obcí se bude týkat vydání
nových územních plánů. Lenka Ryšavá odpověděla, že se to bude týkat cca 215 územních
plánů. Dr. Oulehla vznesl dotaz, zda jsou v současné době v běhu nějaké žádosti dle starých
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Zásad. Lenka Ryšavá odpověděla, že pro letošní rok platí staré Zásady a nové Zásady vstoupí
v platnost od 1. 1. 2012. Dr. Oulehla vyslovil požadavek na výměnu bodů č. 3 a č. 4 v čl. 8.
Přítomní členové výboru s touto navrženou změnou souhlasili.

Usnesení 08/04/2011/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Miroslav Magrot informoval, že komplexní pozměňovací návrh byl schválen ve třetím čtení
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Dne 4. 4. 2011 byl návrh postoupen k projednání
do senátu.

3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících připomínkových řízeních
k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Na žádost hejtmana kraje
Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka byli členové výboru vyzváni k přijmutí stanoviska
k problematice „Závěrečná doporučení výboru pro odstranění diskriminace žen v roce 2010“.
Legislativní výbor k tomuto materiálu přijal stanovisko v roce 2010 a není důvod toto stanovisko
měnit.

4. Změny obsazení LV, informace o stavu
Dr. Oulehla informoval, že předseda politického klubu ODS byl hejtmanem kraje Vysočina
MUDr. Jiřím Běhounkem vyzván, aby do pátku 8. 4. 2011 zaslal nominace nových členů
Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Jelikož tak neučinil budou volná místa členů
legislativního výboru nabídnuta ostatním politickým klubům zastupitelstva kraje.

5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK
K průběhu přezkumu komplexu zásad se vyjádřili jednotliví vedoucí kontrolních skupin.
Luboš Kliment sdělil, že se zásadami souhlasí, Dr. Oulehla sdělil, že se zásadami souhlasí.

Úkol: Jan Míka podá zprávu o výsledku přezkumu vybraných zásad zastupitelstva kraje.

6. Různé
Dr. Oulehla informoval o probíhajících seminářích k sociálně-právní ochraně dětí.
Dále informoval o výjezdním zasedání Ústavně-právního výboru Senátu, které se uskutečnilo
na území kraje Vysočina.
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Další zasedání proběhne dne 9. května 2011 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.

7. Závěr
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

Mgr. Karel Kotrba, MSc.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 11. 4. 2011
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