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USNESENÍ
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí
č. 83 ze dne 15. dubna 2020

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
83. USNESENÍ
z 15. schůze konané dne 15. dubna 2020
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 223
Po úvodním slově zástupce navrhovatele Jana Bartoška, poslance Parlamentu ČR,
zpravodajské zprávě senátora Zdeňka Nytry a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu
tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora
Zdeňka Nytru;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení
předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart, v. r.
předseda výboru

Zdeněk Nytra, v. r.
zpravodaj výboru

Petr Vícha, v. r.
ověřovatel výboru

Příloha VUZP k usnesení č. 83 ze dne 15. 4. 2020

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 223)

1. V čl. I bod 13 v § 8a odst. 1 slova „a dosáhl věku 50 let“ vypustit.
2. V čl. I bod 13 v § 8a odst. 2 za slova „doby pracovního poměru“ vložit slova „k jedné
obci“.
3. V čl. I bod 13 v § 8a odstavec 4 vypustit.
Následující odstavce 5 až 8 označit jako odstavce 4 až 7.
4. V čl. I bod 53 v § 28 odst. 3 písmeno a) vypustit.
Následující písmena b) a c) označit jako písmena a) a b).
5. V čl. I bod 56 v § 28b odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 30 vypustit a zároveň
vypustit označení odstavce 3.

