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81. USNESENÍ
z 18. schůze, konané dne 5. ledna 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 175
Po úvodním slově Dana Ťoka, ministra dopravy, který vystoupil jako zástupce navrhovatele,
po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Miloš Malý, a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh
s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miloše Malého;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

zákona

Poslanecké sněmovně

Miroslav Antl v.r.
předseda výboru
Miloš Malý v.r.
zpravodaj výboru

Emilie Třísková v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 81 z 18. schůze ÚPV ze dne 5. ledna 2016

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

1. V čl. I bod 5 vypustit.
Následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat.
2. V čl. I bodě 34 v § 60a odstavci 5 nahradit slovo „místa“ slovy „oblasti nebo místa“.
3. V čl. I bodě 34 v § 60a odstavec 6 upravit takto:
„(6) V případě stanovení zákazu provozování osobního přepravníku podle odstavce 5 je obec
povinna vyznačit začátek a konec oblasti nebo místa dopravní značkou.“
4. V čl. I bodě 35 v § 79 odst. 1 písmenu m) nahradit slova „ten, kdo je uveden“ slovy „osoba
uvedená“ a slovo „dosáhl-li“ slovem „dosáhla-li“.
5. V čl. I bodě 35 v § 79 odst. 1 písmenu n) nahradit slova „ten, kdo je uveden“ slovy „osoba
uvedená“.
6. V čl. I za bod 37 vložit nový bod 38, který zní:
„38. V § 79a se ve větě první slova „a obecní policie“ a věta druhá zrušují“.
Následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat.
7. V čl. V za slovo „obdobném“ vložit slovo „technickém“.

