Pozměňovací návrh poslance PaedDr. Josefa Novotného ke sněmovnímu
tisku č. 57, vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o
stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
Navrhuje se:
1. V ustanovení § 9 „Majetkové zabezpečení obcí a krajů“ se na konec odst. 4) doplňuje věta,
která zní: K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů,
obcí a krajů.
Odůvodnění:
Vládní návrh zákona spočívá v nové právní úpravě, která ruší Vojenský újezd Brdy, stanovuje
hranice vojenských újezdů a mění hranice krajů. V přímé souvislosti pak mění řadu dotčených
zákonů. Účinnost je navržena od 1.1.2015.
Tento nový zákon např.:
 V § 4 mění hranice vojenského újezdu Hradiště a definuje vznik nových obcí Bražec a
Doupovské Hradiště.
 V ustanovení § 7 mění hranice území Karlovarského a Ústeckého kraje.
 V ustanovení § 9 upravuje majetkové zabezpečení obcí a krajů.
 V § 10 upravuje uspokojování potřeb obyvatel v mnoha oblastech včetně správy
komunikací a zajišťování dopravní obslužnosti
V roce 2012 vznikla pro oblast řešení pozemních komunikací k Optimalizaci Vojenského
újezdu Hradiště pracovní skupina řízená odborem dopravy a silničního hospodářství KÚ KK
(dále jen ODSH). V této pracovní skupině byli zástupci ODSH, Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje, p.o., Újezdního úřadu Vojenského újezdu Hradiště, zástupci
dotčených obecních samospráv a přípravného výboru nových obcí. Pracovní skupina prověřila
fyzicky všechny komunikace nacházející se v předmětném území VÚ Hradiště a byly
předjednány návrhy dohod o zařazení těchto komunikací resp. navrženy majetkové poměry
k těmto komunikacím. Z následných jednání byly pořízeny protokoly. Výstupem byl vznik
dokumentu (souboru dokumentů) na ODSH „Optimalizace Vojenského újezdu Hradiště –
zařazování pozemních komunikací“.
Zásadní problém nově navržené legislativy vnímá Karlovarský kraj v tom, že určení
souvisejícího majetku (zejména nemovitého – pozemky a na nich pozemní komunikace)
nemají být zákonem definovány, nýbrž že mají být sepsány do Seznamu (§ 9) a tento seznam
má být schválen Vládou. Tento seznam musí však Vláda schválit nejpozději 30 dnů přede
dnem vzniku nových obcí (před 1.1.2015) přičemž daný seznam musí ministerstvo
s dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před předložením vládě „pouze“
projednat. Není tedy vyžadován žádný akt dohody či nějakého prvku odsouhlasení.
Z výše uvedeného důvodu doporučuji přijmout pozměňovací návrh tak, aby se související,
možné, zejména ekonomické problémy při „projednávání“ zmíněného Seznamu mezi
ministerstvem obrany a kraji resp. obcemi, předem co možná nejvíce eliminovaly.

Nové, úplné znění § 9 odst. 4) zní:
(4) Seznam věcí, které jsou předmětem přechodu na obce nebo kraje podle odstavce 1 nebo 2,
ministerstvo projedná s dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před jeho
předložením vládě. K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy
přípravných výborů, obcí a krajů.

