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Pozměňovací návrhy
k vládnímu návrhu zákona o změnách hranic krajů a o změně
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých
daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 5. května 2004

A. Poslanec Václav Votava
K části třetí, § 7
V § 7 se doplňuje bod, který zní:
„V příloze č. 1 v odstavci s názvem Plzeňský kraj se za slova „Kašperské Hory,“ vkládají
slova „Kasejovice, Kaznějov,“ a za slovo „Sušice,“ se vkládá slovo „Štěnovice,“.
B. Poslanec Tomáš Dub
V části první se za § 2 vkládá nový § 3, který zní:
„§ 3
Vymezení hranic Středočeského kraje a hlavního města Prahy se mění takto:
pozemkové parcely č. 160/2, 160/40, 160/41, 160/42, 160/43, 160/44, 160/45, 160/46, 160/47
a 160/48 v katastrálním území Zdiměřice přecházejí z území obce Jesenice a okresu Prahazápad ve Středočeském kraji do území hlavního města Prahy.“.
Následující paragrafy se přeznačí.
C. Poslanec Ladislav Šustr
K části první, § 1
V § 1 se za slovo „Řikonín,“ vkládá slovo „Sejřek,“.
D. Poslanec Karel Černý
K části první, § 1
V § 1 se slova „Borovník, Černvír, Doubravník, Drahonín, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová
Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín,
Říkonín, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec“ zrušují.
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E. Poslanec Jaromír Schling
K části první, § 1
E 1. V § 1 se slova „Borovník, Černvír, Katov, Křižínkov, Nedvědice, Níhov,“ zrušují.
E 2. V § 1 se text za uvozovací větou označuje jako písmeno a) a doplňuje se nové písmeno
b), které zní:
„b) území obce Vratěnín přechází z území Jihomoravského kraje do území kraje Vysočina.“.
E 3. Za § 1 se vkládá nový § 2, který zní:
„§ 2
Vymezení území kraje Vysočina a Jihočeského kraje se mění takto:
území obcí Báňovice, Budeč, Budíškovice, Červený Hrádek, Český Rudolec,
Cizkrajov, Dačice, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní
Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice,
Volfířov a Županovice přecházejí z území Jihočeského kraje do území kraje Vysočina.“.
Následující paragrafy se přeznačí.
F. Poslanec Radko Martínek
F 1. V názvu zákona se za slova „s rozšířenou působností“ doplňují slova „ , a zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů“.
F 2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
§8
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.,
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb. a
zákona č. 216/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze nebo oddělení městské části,
která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy je možné provést pouze zákonem.
Změny hranic hlavního města Prahy, při nichž nedochází k připojení sousední obce
k hlavnímu městu Praze, nebo k oddělení městské části, které územně sousedí s jinou obcí, od
hlavního města Prahy, se uskutečňují na základě dohody hlavního města Prahy a sousední
obce po projednání s příslušnými katastrálními úřady. Uzavření dohody se oznámí
Ministerstvu financí a příslušným finančním úřadům.“.
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2. V § 12 odst. 2 se slovo „odloučením“ nahrazuje slovem „oddělením“.“.
Dosavadní část čtvrtá včetně dosavadního § 8 se přeznačí.

V Praze dne 6. května 2004

Mgr. Michal Hašek v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

