Pozměňovací návrh
poslance PhDr. Ivana Gabala
k vládnímu návrhu 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)
/sněmovní tisk 57/
Návrh zákona se mění takto:
A. K části první
1. V § 7 odst. 2 až 4 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“.
2. V § 8 odst. 1 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“.
3. V § 12 odst. 7 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“.
B. K části desáté
§ 21 zní:
„§ 21
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou § 8 odst. 5 až 7 a § 9,
které nabývají účinnosti dnem 1. září 2015.“

Odůvodnění:
Navrhované změny projednávaného návrhu zákona, sněmovní tisk 57, souvisejí s lhůtou
na projednávání návrhu zákona v orgánech Poslanecké sněmovny. Prodloužením lhůty o 60
dnů jednak není možné dodržet lhůtu nabytí účinnosti částí zákona k 1. 9. 2014, a jednak
vzniká tlak na přípravu vzniku nových obcí (přípravné výbory), vznik obcí byl původně
navrhovaný k 1. 1. 2015.
Základní podstatou navrhovaných změn je roční odložení vzniku nových obcí na
den 1. ledna 2016 a roční odložení účinnosti zákona jako celku na 1. ledna 2016.
Návrh zákona byl vládou předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 10. 12.
2013. Předložení návrhu vycházelo z Harmonogramu Optimalizace vojenských újezdů
schváleného usnesení vlády č. 10 ze dne 4. ledna 2014, čj. 1346/11. Tento harmonogram
počítal se schválením zákona do 30. června 2014 tak, aby mohly být v dostatečném předstihu
realizované kroky spojené se vznikem nových obcí, a účinnost jednotlivých ustanovení byla
stanovena tak, aby
- od 1. 1. 2014 probíhala příprava vzniku nových obcí,
- k 1. 1. 2015 vznikly nové obce,

- k 31. 12. 2015 byl zrušen vojenský újezd Brdy a
- k 1. 1. 2016 došlo ke změně soudního okresu Příbram.
Harmonogram k optimalizaci vojenských újezdů schválený usnesením vlády č. 10 ze
dne 4. ledna 2014, čj. 1346/11
Úkol
Projednání zákona ve vládě a
předložení Parlamentu ČR.
Schválení zákona
Realizace zákona (fyzické vytýčení
hranic, předání CHKO Brdy,
převody majetků apod.).

od

Termín
do

Gestor

2. pol. 2013

MO

1. pol. 2014
do roku 2015

MO
MO

Součinnost
MV
MŽP, MV, ČUZAK,
AOPK ČR obce, kraje

První čtení k návrhu zákona proběhlo na 7. Schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu dne
18. března 2014 a lhůta pro projednávání návrhu ve výborech byla usnesením č. 162
prodloužena o 60 dnů.
Prodloužením této lhůty nebude možné schválit návrh zákona podle plánovaného
harmonogramu a učinit všechny kroky, které by vedly k naplňování zákona, a proto je nutné
změnit nabytí účinnosti jednotlivých ustanovení tak, aby
- od 1. 1. 2015 probíhala příprava vzniku nových obcí a
- k 31. 12. 2015 byl zrušen vojenský újezd Brdy a
- k 1. 1. 2016 vznikly nové obce a byl změněn soudní okres Příbram.
Důvodem jsou úkoly, které musí provést MO a MV směrem k vyčleňovaným sídelním
útvarům před jejich vyčleněním a vznikem nových obcí, ale které jsou podmíněné schválením
zákona. Jde zejména o problematiku ustanovení správce obce, vyhlášení voleb do obecních
zastupitelstev a v neposlední řadě o přípravu a materiální zabezpečení nově vzniklých obcí
včetně obecních úřadů. Při zachování termínu vzniku nových obcí k 1. 1. 2015 by bylo vážně
ohroženo splnění úkolů spojených se vznikem obcí (vyhlášení voleb do zastupitelstva,
příprava a vybavení obecních úřadů a podobně, tyto úkoly lze realizovat až po schválení
zákona).
Podle informací MO přípravné výbory souhlasí s posunem termínu vzniku nových obcí o
jeden rok k datu 1. 1. 2016. Podstatné pro ně je přijetí zákona v co nejkratší době a ukončení
nejistoty spojené se vznikem nových obcí.

Praha, 9. 9. 2014
Ivan Gabal

Vyznačení změn dotčených ustanovení stávajícího znění návrhu zákona:
ČÁST PRVNÍ
ZRUŠENÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY, STANOVENÍ HRANIC VOJENSKÝCH
ÚJEZDŮ A ZMĚNA HRANIC KRAJŮ
§7
Změna hranic krajů
(2) Území Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se mění tak, že dosavadní
katastrální území vojenského újezdu Březina uvedená v § 3 písm. b) až f) dnem 1. ledna 2015
2016 přecházejí z území Jihomoravského kraje do území Olomouckého kraje.
(3) Území Karlovarského kraje a Ústeckého kraje se mění tak, že dosavadní katastrální
území vojenského újezdu Hradiště uvedená v § 4 odst. 4 písm. c) až e) dnem 1. ledna 2015
2016 přecházejí z území Karlovarského kraje do území Ústeckého kraje.
(4) Území Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se mění tak, že dosavadní
katastrální území vojenského újezdu Libavá uvedená v § 5 odst. 5 písm. b) a f) dnem
1. ledna 2015 2016 přecházejí z území Olomouckého kraje do území Moravskoslezského
kraje.
§8
Společná ustanovení o vzniku nových obcí, o občanech obcí a zabezpečení úkolů
(1) Nové obce podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2 až 4 vznikají dnem
1. ledna 2015 2016.
§ 12
Přechodná ustanovení
(7) Přenesenou působnost pro nově vzniklou obec vykonává do 30. června 2015 2016
pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklá obec patří. Zahájená správní
řízení podle věty první dokončí pověřený obecní úřad, který je zahájil. Příspěvek na výkon
přenesené působnosti po tuto dobu náleží obci s pověřeným obecním úřadem, který pro nově
vzniklou obec přenesenou působnost vykonává.
ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST
§ 21
Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2015 1. ledna 2016, s výjimkou § 8 odst. 5 až 7
a § 9 které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014 1. září 2015 a § 19, pokud jde o bod 4,
který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

