
 

Usnesení 8. Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.12.2005 

 
47. Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje - návrh  zákona, kterým se novelizuje 

ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK  271/12/05 

 

- souhlasí v souladu s ustanovením čl. 41 odst. 2 Ústavy ČR a § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s předložením návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků, Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla předložením návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Poslanecké 

sněmovně a provedením dalších úkonů souvisejících s projednáním zákona v Poslanecké sněmovně  

 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje JUDr. Josefu Pavlovi předložit návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 20/1987  Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké 

sněmovně až s jejím novým volebním obdobím ve II. pololetí 2006 a to s ohledem na ustanovení § 

121 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009 

 
Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

56/2001Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 

o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 291/12/09 

 

- schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, s předložením návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 

56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona č. 307/1999 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného předložením návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 



způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR a provedením dalších úkonů souvisejících s projednáním zákona v Poslanecké sněmovně 

 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému předložit návrh zákona, kterým  

se mění zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR až 

v novém VI. volebním období ve II. pololetí 2010, a to s ohledem na ustanovení § 121 odst. 1 zákona 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13. 9. 2012 

 
38. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 265/09/12 

 

- schvaluje zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu 

 

- pověřuje člena Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, jednáním o návrhu 

novely zákona v orgánech Parlamentu České republiky  

 

- ukládá hejtmanu Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému, předložit předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích spolu s přijatým usnesením zastupitelstva, dle návrhu 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13. 6. 2013 

 
22. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 145/06/13 
 

- schvaluje zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu 

 

- pověřuje člena Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, jednáním o návrhu 

novely zákona v orgánech Parlamentu České republiky 

 

- ukládá hejtmanu Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému, předložit předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

spolu s přijatým usnesením zastupitelstva, dle návrhu 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24. 4. 2014 

 
31. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 95/04/14 
 

- schvaluje zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu 

 

- pověřuje člena Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, jednáním o návrhu 

novely zákona v orgánech Parlamentu České republiky 

 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému, předložit předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

spolu s přijatým usnesením zastupitelstva, dle návrhu 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10. 9. 2019 

 
27. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 279/09/15 
 

- schvaluje zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu 

 

- pověřuje člena Zastupitelstva Karlovarského kraje Jakuba Pánika, jednáním o návrhu novely zákona  

v orgánech Parlamentu České republiky 

 

- ukládá náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství a zdravotnictví Jakubovi 

Pánikovi předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh novely zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, spolu s přijatým usnesením zastupitelstva 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Usnesení ze 13. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13. 9. 2019 

 

74. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje - kompetence ke stanovení 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání 

ve středních školách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 325/09/18 



 

- schvaluje zákonodárnou iniciativu Karlovarského kraje ve věci novely zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se přesunu kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu 

přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol  

na zřizovatele, dle návrhu 

 

- schvaluje ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů předložení návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

týkající se přesunu kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol na zřizovatele, Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR 

 

- ukládá Mgr. Janě Mračkové Vildumetzové, hejtmance Karlovarského kraje, předložit návrh 

zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

 

- pověřuje  

- Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 

1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, jednáním 

ve věci návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 1 zákona  

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, jednáním ve věci 

návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v případě, že nebude moci jednat hejtmanka 

kraje 

 

 

 


