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13. funkční období

95/1
USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 60 ze dne 2. června 2021

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
60. USNESENÍ
z 11. schůze konané dne 2. června 2021
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 95
Po úvodním slově zástupce skupiny poslanců Petra Dolínka, po zpravodajské zprávě
senátora Michala Kortyše a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje

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

II.

určuje

zpravodajem
výboru
pro
senátora Michala Kortyše;

III. pověřuje

jednání

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.
předseda výboru

senátor Michala Kortyše v.r.
zpravodaj výboru

senátor Leopold Sulovský v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 60/2021

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 95)
1. V čl. I vložit nový bod 1, který zní:
„1. Na konci poznámky pod čarou č. 47 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
(EU) 2020/612 ze dne 4. května 2020, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/126/ES o řidičských průkazech.“.“.
Následující body přeznačit.
2. V čl. I dosavadní bod 2 vypustit.
Následující body přeznačit.
3. V čl. I dosavadní body 4 a 5 vypustit.
Následující body přeznačit.
4. V čl. I dosavadní bod 6 vypustit.
Následující body přeznačit.
5. V čl. I za dosavadní bod 9 vložit nový bod 10, který zní:
„10. V § 90 odst. 2 písm. b) se slova „C, C+E, D nebo D+E“ nahrazují slovy „B+E, C, C+E, C1,
C1+E, D, D+E, D1 nebo D1+E“.“.
Následující body přeznačit.
6. V čl. I dosavadní bod 10 vypustit.
Následující body přeznačit.
7. V čl. III vložit nové body 1 až 12, které znějí:
„1. V nadpisu § 19c se doplňují slova „nebo obcí“.

2. V § 19c odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které
zní:
„c) na návrh obce, na jejímž území se nachází veřejně přístupná účelová komunikace,
povinnost vrak odstavený na této veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit
mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.“.
3. V § 19c odst. 2 se slova „vlastník pozemní komunikace“ nahrazují slovy „navrhovatel podle
odstavce 1“.
4. V § 19d odst. 1 se za slova „Vlastník pozemní komunikace“ vkládají slova „ , v případě veřejně
přístupné účelové komunikace i obec, na jejímž území se daná veřejně přístupná účelová
komunikace nachází,“.
5. V § 19d odst. 2 se slova „vlastník pozemní komunikace oprávněn“ nahrazují slovy „osoba,
která učinila výzvu podle odstavce 1, oprávněna“.
6. V § 19d odst. 4 větě první se slova „vlastníka pozemní komunikace“ nahrazují slovy „osoby,
která učinila výzvu podle odstavce 1,“.
7. V § 19d odst. 4 větě třetí se slova „vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno,
oprávněn“ nahrazují slovy „osoba, která učinila výzvu podle odstavce 1, oprávněna“.
8. V § 19d odst. 5 větě první se slova „vlastník pozemní komunikace, který“ nahrazují slovy
„osoba, která je oprávněna učinit výzvu podle odstavce 1 a která“ a slovo „oprávněn“ se nahrazuje
slovem „oprávněna“.
9. V § 19d odst. 5 větě druhé se slova „vlastník pozemní komunikace“ nahrazují slovy „tato
osoba“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „její“.
10. V § 19d odst. 5 větě páté se slova „vlastník pozemní komunikace“ nahrazují slovy „osoba,
která požádala o ohledání vozidla“ a slova „vlastníku pozemní komunikace“ se nahrazují slovy
„osobě, která požádala o ohledání vozidla,“.
11. V § 19d odst. 5 větě poslední se slova „vlastníka pozemní komunikace“ nahrazují slovy
„osobu, která požádala o ohledání vozidla“.
12. V § 29 odst. 1 se slova „a místní komunikace" nahrazují slovy „ , místní komunikace a veřejně
přístupné účelové komunikace“.“.
Dosavadní text označit jako bod 13 a úvodní větu upravit podle schváleného pozměňovacího
návrhu.

