Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období
120

USNESENÍ
organizačního výboru
z 24. schůze
ze dne 24. října 2018

k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení
zpravodajů pro prvé čtení

Organizační výbor Poslanecké sněmovny
I. navrhuje podle § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké sněmovně, aby přikázala
k projednání
1.

Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 279/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj jako garančnímu výboru

2.

Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ (jednání podle § 90
odst. 2)
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu jako garančnímu výboru

3.

Informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti
ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden
až červen 2018 /sněmovní tisk 304/
výboru pro obranu

4.

Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018 /sněmovní
tisk 305/
rozpočtovému výboru

5.

Zprávu o využití doporučení veřejné ochránkyně práv na změny právní úpravy
uvedených ve Výroční zprávě za rok 2017 /sněmovní tisk 306/
petičnímu výboru

6.

Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října
2017 do září 2018 /sněmovní tisk 307/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 279 poslance Milana Poura
ke sněmovnímu tisku 284 poslance Lubomíra Volného.

Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Petrtýl v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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