9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
POZVÁNKA NA 26. SCHŮZI
středa 16. července 2014 od 9.30 hodin ve Frýdlantském salonku
Valdštejnského paláce, VP-A
ČAS

PROGRAM

09.30 hod.

Zahájení a schválení programu schůze.

09.35 hod.

Senátní tisk č. 303
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka,
Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
VUZP, VHZD
Přizván: zástupce navrhovatelů senátor Radko Martínek
zástupce Ministerstva financí ČR
Zpravodaj: Petr Vícha

10.05 hod.

Senátní tisk č. 316
Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů
VZSP, VVVK, UPV, VUZP
Přizván: zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí
Zpravodaj: Jan Horník

10.35 hod.

Senátní tisk č. 320
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013
Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
VUZP
Přizván: zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
Zpravodaj: Ivo Bárek
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11.30 hod.

Senátní tisk č. 319
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů
VUZP
Přizván: zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
Zpravodaj: Pavel Eybert

12.00 hod.

Závěry z konaného semináře „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“
Přizváni: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
zástupce Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

poté

Sdělení předsedy výboru, různé.
Stanovení programu, termínu a místa 27. schůze.

Ivo Bárek v. r.
předseda výboru
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