Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010
6. volební období

UPRAVENÁ POZVÁNKA

na 4. schůzi
hospodářského výboru,
která se koná

dne 6. října 2010
od 9.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 306
_____________________________________________________________________________

Program:
09.00 hodin
1.

Schválení programu schůze

09.15 hodin
2.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie
- sněmovní tisk 62
Předkládá: zástupce MPO ČR
Zpravodaj: poslanec Cyril Zapletal

09.30 hodin
3.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní
infrastruktury - sněmovní tisk 24 (HMG)
Předkládá: senátor Jiří Nedoma
Zpravodaj: poslanec František Sivera

10.00 hodin
4.

Senátní návrh 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, a některé další zákony - sněmovní tisk 26 (HMG)
Předkládá: senátor Jiří Žák
Zpravodaj: poslanec Karel Šidlo

10.30 hodin
5.

Role mýtného systému při výstavbě páteřní dopravní infrastruktury – prezentace

11.30 hodin
6.

Různé

7.

Návrh pořadu a termín příští schůze výboru

12.00 – 14.00 hodin Oběd
14.00 hodin
8.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů - sněmovní tisk 25
Předkládá: senátor Jiří Nedoma
Zpravodaj: poslanec Aleš Rádl

Ing. Milan U r b a n v. r.
předseda hospodářského výboru

V Praze dne 30. září 2010

