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Zhodnocení činnosti legislativního výboru za rok 2010 a plán na r. 2011

I. zhodnocení r. 2010
1. Plán Legislativního výboru byl dán na jednání ZK 07/09. LV se v r. 2010 scházel
pravidelně – celkem desetkrát, vždy byl usnášeníschopný.
2. Výbor legislativní v r. 2010:
a) koordinoval legislativní techniky v uplatňování zákonodárné iniciativy Kraje. Toto
zaměření práce LV zásadně limitoval fakt nestability legislativních předpokladů v práci PSP ČR,
protože vláda ztratila počátkem loňského roku důvěru plánované parlamentní volby na podzim
r. 2009 se neuskutečnily a zátěž předvolebních aktivit se přenesla až do jejich konání v tomto
roce se všemi dopady spočívajícími v konstituci nové Sněmovny. Lapidarizovaně dáno to
znamená, že když PSP ČR pracuje omezeně, nelze ani očekávat, že se bude zabývat našimi
návrhy za nezbytný a minimální rámec.
LV prostřednictvím ZK inicioval změnu ústavního zákona o změně názvu našeho kraje. Ze
shora popsaných důvodů se jím předchozí PSP ČR vůbec nezabývala a tak byl návrh
opakovaně podán v tomto volebním období. Byl zařazen na program 5. schůze a neprojednán,
posléze na program 7. schůze.
Mimo to se LV zabýval a k podpoře ZK doporučoval iniciativu ve změně zákona kterým se
mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (zimní pneu).
Dále LV posuzoval možnou změnu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a k možným změnám zaujal negativní stanovisko.
Neformalizovanou styčnou roli vůči PSP ČR z logiky věci plní členka LV dr. Rusová, co byla
zvolena poslankyní a zůstává i členkou LV. Díky tomuto spojení jsou vytvořeny předpoklady
úzké koordinace a aktivní reakce mezi krajem a parlamentem.
b) působil jako analytický prvek a informační centrum kraje coby připomínkového místa
kraje k předkládaným vládním návrhům zákonů pro PS Parlamentu ČR a podzákonných
předpisů.
Členové LV za jedenáct měsíců t.r. celkem k připomínkování posuzovali :
- 2 ústavní zákony
- 3 věcné záměry zákonů
- 50 zákonů
- 84 vyhlášek
- 19 nařízení vlády
- 63 usnesení vlády, plánů, politik, programů, zpráv, harmonogramů, aj. vládních materiálů
a podkladů ústředních orgánů státní správy
1

k nimž podali 25 připomínek, z nichž 18 bylo uplatněno.

c) posuzoval a připomínkoval vydané a připravované řídící akty
v samostatné
působnosti
kraje. LV samostatně nebo v podílu s odbornými navrhovateli posuzoval novelu Jednacího řádu
ZK (z impulzu MV), Zásady ZK pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí
z rozpočtu kraje Vysočina, Zásady ZK z oblastí školství a kultura, co podrobil komplexnímu
přezkumu, Zásady ZK u dobrovolných hasičů pro jejich propagaci a soutěže, Zásady ZK k
finančnímu hospodaření v lesích a investiční pobídky, dotace v prevenci kriminality, zásady
vodohospodářské a volnočasové aktivity.
LV tak v r. 2010 projednal všechny nově navrhované, rušené nebo měněné Zásady ZK a ta
Pravidla RK, která byla vymíněna.
d) LV trvale, a podle okamžité potřeby předseda, operativně spolupracoval s RK a jejími
jednotlivými členy, a to zejm. v problematikách, jimiž se LV zabýval, a jak jsou pops. v bodě
předchozím. O těchto vlastních aktivitách předseda LV na pravidelných jednáních informoval.
e) Mimo plánem předpokládané aktivity pak LV, resp. jeho předseda, v tomto období
konzultoval problémy s nimiž se na něj obraceli starostové, občanská sdružení, podnikatelé i
jednotliví občané v nejrůznějších oblastech, a to např. volební problematiky, majetkových, daní,
problematiky nemovitostí, specifikace veřejného zájmu, rozvoje obnovitelných el. zdrojů,
povinností provozovatele el. rozvodné soustavy, ale i sousedských sporů atp. i o těchto
aktivitách předseda LV informoval. Pravidelná byla spolupráce s občanskými poradnami.
f) Radě kraje LV předával svoje závěry plynule, a to i v osobních podáních předsedy
resp. tajemníka na jejím zasedání. Mimo takto formalizovaný styk byly dílčí problémy řešeny
v osobním kontaktu jednotlivých členů RK s předsedou LV.
V případu šetření podání bývalé ředitelky DD Senožaty předseda LV plnil roli konzultanta do
součinnosti s KV.
Spolupráce s vedením KrÚ i odbornými úseky úřadu byla plynulá, pravidelná a účinná.
Jednání LV se zúčastňoval ředitel KrÚ a podrobně informoval jeho členy o aktuálním stavu a
výhledech plnění úkolů úřadem.
LV se plně opíral o odbornou erudici obou tajemníků, kteří trvale, iniciativně a odpovědně
přispívali k plnění úkolů výboru.
Z hlediska shora popsaných vazeb nedošlo v hodnoceném období k situaci nesouladu
stanovisek mezi LV a ostatními orgány kraje, aby jejich rozřešení bylo třeba požadovat v jednání
ZK.
3. Plán práce LV na r. 2010 byl splněn.

II. plán na r. 2011
Výbor legislativní zejména :
a) plní postavení koordinátora legislativních technik v uplatnění zákonodárné iniciativy kraje
zaměření k
: ke změně názvu kraje zákonodárnou iniciativou do ústavního zákona,
: k racionálnímu uplatnění regulace silničního provozu v zimním období,
: k racionalizaci úpravy sociálně právní ochrany dětí
: novelizaci zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů;
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b) působí jako analytický prvek a informační centrum kraje coby připomínkového místa
kraje k předkládaným vládním návrhům zákonů pro PS Parlamentu ČR a podzákonných
předpisů pro ZK
zaměření: objektivně vyplývá z podnětů mimo vliv LV a jeho rozsah je úměrný aktivitě
vlády a ústředních orgánů státní správy v legislativní oblasti i mimo ni;
c) posuzuje a připomínkuje vydané a připravované řídící akty v samostatné působnosti
kraje, jejich zákonnost, vzájemnou uplatnitelnost, aktuálnost, přehlednost a použitelnost,
a to ve vybraném rozsahu, se zřetelem např. na vyšší hospodárnost řízení jejich
prostřednictvím
zaměření: přezkum komplexu zásad ZK v oblastech OM - majetek, ODSH - doprava,
OÚPSŘ – územ. pl. a stav. řád
: přezkum Pravidel kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru přijatých
dle usn. ZK-06-2001-16
: zpřesnění jednacího řádu ZK podle nálezu MV
d) spolupracuje s ostatními orgány KZ a RK, podílí se s nimi na společných akcích,
doplňuje jejich pracovní skupiny a nabízí uplatnění do vlastních pracovních skupin;
e) z pověření zastupitelstva plní další úkoly.
Tento materiál byl dne 15. listopadu t.r. projednán na LV /10 se závěrem schvalujícím.

JUDr. Drahoslav Oulehla v. r.
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
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