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Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 56
z 8. schůze konané dne 19. ledna 2011 (tisk 135/1)
1.

V § 30 odst. 3 písmeno a) se na konci textu slovo „staveb“ nahrazuje slovem
„budov“ a dále se doplňuje text „odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno
popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostíx) “.
Poznámka pod čarou zní:
„x) § 2 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona 344/1992 Sb.“

2.

V § 30 odst. 3 písmeno b) se v celém textu nahrazují slova „stavbami“,
„staveb“ slovy „budovami“, „budov“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 22. března 2011
B. Poslanec Karel Šidlo
B.1. V § 29 odst. 2 větě první se slova „umístit na pozemní“ nahrazují slovy „umístit
na dálnici, silnici a místní“.
B.2. Nadpis části šesté zní:
„Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím“.
B.3. V § 37 odst.1 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „komunikace“
se vkládají slova „a veřejně přístupné účelové komunikace“.
B.4. V § 37 odst. 1 větě druhé se za slovo „silnice“ vkládá slovo „a veřejně přístupné
účelové komunikace“.
B.5. V § 37 odst. 4 větě první se za slova „U silnice a místní komunikace“ vkládají
slova „I. nebo“.
B.6. V § 42a odst. 7 písmeno d) zní:
„d)

do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) a odstavců 2
a 3,“.
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„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.“
C. Poslanec Stanislav Huml
C.1. V ustanovení § 25 za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 a 15 ve znění:
„(14) V případě, že je v podmínkách zvláštního užívání podle odst. 6 písm. a)
požadován k zabezpečení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu policejní
doprovod, je osoba, na jejíž žádost bylo povolení vystaveno, povinna uhradit náklady s
tímto spojené Policii České republiky.
(15) Prováděcí předpis stanoví výši náhrad za poskytnutí policejního doprovodu.“.
C.2. V ustanovení § 46 se v odstavci 2 se za slova „§ 25 odst. 13“ vkládají slova
„§ 25 odst. 15“.
D. Poslankyně Ludmila Bubeníková
V části první změna zákona o pozemních komunikacích, čl. I zní:

„Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona
č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., se mění takto:
V části třetí Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v § 17 odst. 1 větě první
se za slova „místní komunikace“ vkládají slova „a stavbou vyvolaných a souvisejících
stavebních objektů a staveb, včetně plochy pro zajištění její výstavby a řádného užívání
pro stanovený účel“.

V Praze dne 22. března 2011

Ing. Karel Šidlo v. r.
zpravodaj hospodářského výboru

