Pozměňovací návrh
poslance Ladislava Oklešťka
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:
K části první
V § 12 změnit znění odstavce 9
§ 12 odst. 9 zní:
„(9) Do rozpočtu nových obcí vzniklých podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2
až 4 náleží v době od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 daňové příjmy ve výši dvojnásobku
vypočteného podle zákona o rozpočtovém určení daní.“
Odůvodnění:
Za hlavní klad předloženého návrhu zákona považuji umožnění více než 2000
obyvatelům vojenských újezdů realizovat ústavní právo na samosprávu vznikem nových
obcí. Dle platných právních předpisů území vojenského újezdu nenáleží do území žádné obce,
jeho správu vykonává újezdní úřad, a to bez volených samosprávných orgánů. Obyvatelé
újezdů nemohou vlastnit nemovitý majetek v místě, kde trvale žijí.
Vznik nových obcí v případě změny hranic vojenského újezdu umožňuje zákon
o obecním zřízení. Na základě výsledků ankety mezi obyvateli vojenských újezdů Hradiště,
Libavá a Boletice (organizovanou na principech místního referenda), vyplynul požadavek
obyvatel na vznik šesti nových obcí (Polná na Šumavě (VÚ Boletice), Bražec a Doupovské
Hradiště (VÚ Hradiště), Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou (VÚ Libavá)).
Pro vznik nové obce je třeba, po dohodě s obyvateli a okolními obcemi, příp.
krajem, vytvořit podmínky pro to, aby mohla plnit své funkce, které definuje zejména
§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
…“Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany
a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku“
Vznik nových obcí je, de facto, obnovením původních samospráv, které byly
vznikem vojenských újezdů zrušeny a staly se součástí vojenských újezdů podle zákona
169/1949 Sb., o vojenských újezdech, bez statutu obce. Schválením navrhované právní
úpravy dojde v neposlední řadě k nápravě křivd způsobených vznikem vojenských újezdů

a zrušením obcí v padesátých letech minulého století. Způsob jednání s místním
obyvatelstvem, okolní samosprávou a kraji svědčí o snaze maximálně respektovat jejich
požadavky a zájem o jejich další budoucnost.
Základní podstatou navrhované změny je zabezpečit bezproblémový vznik
nových obcí na uvolněných částech vojenských újezdů. Je povinností státu přechod na
obecní zřízení všestranně zabezpečit.
Návrhem je reagováno na doporučení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj,
které vychází z jeho usnesení ze 7. schůze ze dne 10. dubna 2014, ale také na návrh bývalého
poslance a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimolu, který svůj návrh přednesl při
projednávání návrhu zákona v 1. čtení dne 18. 3. 2014. Je nezbytné, aby výdaje státního
rozpočtu měly zákonný podklad, a daňové příjmy ve výši dvojnásobku se vypočtou podle
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve
znění pozdějších předpisů.

Praha, 10. 9. 2014
Ladislav Okleštěk

Vyznačení změn dotčených ustanovení stávajícího znění návrhu zákona:
ČÁST PRVNÍ
ZRUŠENÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY, STANOVENÍ HRANIC VOJENSKÝCH
ÚJEZDŮ A ZMĚNA HRANIC KRAJŮ
§ 12
Přechodná ustanovení
(9) Na trvalý pobyt občanů na území vojenského újezdu Brdy a plnění úkolů újezdním
úřadem ve prospěch těchto občanů se do doby zrušení vojenského újezdu Brdy použije zákon
č. 222/1999 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(9) Do rozpočtu nových obcí vzniklých podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst.
2 až 4 náleží v době od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 daňové příjmy ve výši
dvojnásobku vypočteného podle zákona o rozpočtovém určení daní.

