Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 4/2012
konaného dne 16. 4. 2012

Přítomni:
1. Míka Jan

7. Rusová Marie

2. Pospíchal Petr

8. Dlouhý Michal

3. Bečková Zdeňka

9. Kliment Luboš (místopředseda)

4. Uchytil Jiří

10. Kotrba Karel (tajemník)

5. Komínek Josef

11. Magrot Miroslav (tajemník)

6. Oulehla Drahoslav (předseda)

Nepřítomni (omluveni):
1. Weis Vojtěch

2. Lempera Oldřich

Hosté:
1. Strejček Jan

2. Ryšavá Lenka

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Vnitřní předpisy kraje – Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina (Ing. arch. Jan Strejček);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ - stav zákonodárné
iniciativy k novele zákona o Sbírce zákonů + kontrolní řád (Mgr. Kotrba, JUDr. Oulehla);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK (vedoucí jednotlivých skupin
přezkumu);
6. Tiskový zákon – dopady na vydávání krajských tiskovin (měsíčník Kraj Vysočina);
7. Různé;
8. Závěr.

tel.: 564 602 128, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Zápis k jednotlivým bodům:
ad 1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů
JUDr. Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal
přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor
usnášeníschopný.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 3/2012, přednesl
návrh programu dnešního jednání. Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.
ad 2. Vnitřní předpisy kraje
Drahoslav Oulehla přivítal Jana Strejčka, vedoucího Odboru územního plánování a stavebního
řádu, který několika větami představil nové Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina.
Změna spočívá v přidání nové přílohy č. 3 zásad – nové vzorové smlouvy, která by tak
nemusela být ad hoc přijímána každý rok zastupitelstvem kraje. Drahoslav Oulehla připomenul,
že se jedná o jeden z nejstarších dotačních programů Kraje Vysočina a je záhodno v něm
pokračovat.
Na jednání se dostavil Luboš Kliment.
Zdeňka Bečková vznesla dotaz, kolik obcí v Kraji Vysočina v současné době nemá vyhotovený
územní plán. Jan Strejček členku LV informoval, že se jedná o 71 obcí (zhruba 10 % obcí).
Na počátku tohoto dotačního programu bylo těchto obcí celkem 463.
Petr Pospíchal uplatnil připomínku k čl. 10 odst. vzorové smlouvy, kde by mělo být slovo
„obnova“ nahrazena slovem „akce“. Jan Strejček souhlasil, že bude ustanovení upraveno.
Usnesení 08/04/2012/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 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
ad 3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ
Drahoslav Oulehla podal přítomným informaci o přijaté zákonodárné iniciativě – návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv,
ve znění pozdějších předpisů, a dále k návrhu zákona kontrolní řád, které je v současné době
ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ke zprávě nebylo připomínek
ani návrhů.
ad 4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Na jednání se dostavil Jiří Uchytil.
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících meziresortních
připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy.
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ad 5. Informace o průběhu přezkumu vybraných zásad ZK
Drahoslav Oulehla shrnul výsledky úkolu z minulého jednání, a to zaslání výsledku pracovních
skupin na základě bodu Plánu LV na rok 2012 spočívající v přezkumu komplexu zásad na úseku
regionálního rozvoje, informatiky a strategických rezerv. Pracovní skupiny, které implementovaly
přezkum zásad v praxi, zaslaly výsledky předsedovi LV, přičemž konečná zpráva bude
nadnesena na příštím jednání LV.
ad 6. Tiskový zákon – dopady na vydávání krajských tiskovin (měsíčník Kraj Vysočina)
Drahoslav Oulehla podal LV informace o proběhnuvší redakční radě měsíčníku Kraj Vysočina,
periodického tisku vydávaného Krajem Vysočina, na které Ivana Šteklová, vedoucí Odboru
sekretariátu hejtmana, vyjádřila své velké obavy a hluboké znepokojení nad některými novými
instituty návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Drahoslav Oulehla uvedl, že cílem návrhu zákona je zavedení opatření, jež budou směřovat
k úpravě vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu
poskytování objektivních a vyvážených informací s výslovným zakotvením požadavku objektivity
a vyváženosti informací šířených veškerými informačními prostředky. Návrh zákona tak stanoví
minimální obsahové povinnosti v duchu zajištění odpovídajícího prostoru pro vytváření názorů
všech politických a názorových proudů podílejících se na územní samosprávě, přičemž je
doplněno ustanovení o právu na uveřejnění „doplňující informace“.
Drahoslav Oulehla v této souvislosti připomenul, že návrh zákona byl rozeslán v rámci
meziresortního připomínkového řízení pod interním číslem 211/MPŘ/2011 a že k uvedeným
institutům nebyly tiskovým oddělením vzneseny konkrétní připomínky. Není tak potřeba se
prozatím znepokojovat novelou zákona, která je v 1. čtení Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a která může doznat mnohých změn, nehledě k turbulentnímu politickému
vývoji v České republice.
ad 7. Různé
Luboš Kliment ve svém přednesu shrnul některé další aspekty týkající se společenských poměrů
v České republice, se kterými se setkal v nedávné době a o kterých se mimo jiné nezmínil již
v průběhu dnešního jednání LV.
ad 8. Závěr
Další jednání proběhne dne 14. května 2012 od 15.00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání.

Mgr. Karel Kotrba, MSc., v. r.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

JUDr. Drahoslav Oulehla, v. r.
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval a zapsal Mgr. Miroslav Magrot dne 18. 4. 2012
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