11. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 12.03.2018 do
19.03.2018

úterý 13.03.2018 09:00 - 10:00
Jednací sál (VP-A)
Valná hromada Spolku pro obnovu venkova ČR
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 13.03.2018 10:00 - 14:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Veřejné slyšení VVVK k petici na podporu přípravy a realizace D 43 (Brno-Moravská Třebová)a
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 13. března 2018 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení k
Petici na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje. Na veřejné slyšení byli pozváni zástupci petičního výboru, Ministerstva dopravy,
Ministerstva pro místní rozvoj Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Ředitelství silnic a dálnic, Svazku
obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a dále byli pozváni zástupci obcí, podnikatelské sféry a další
zainteresovaní občané. Problematiku podrobně představila senátorka Jaromíra Vítková, která vystupovala jako
zástupkyně petičního výboru. Své názory na veřejném slyšení vyjádřili nejen zástupci samospráv,
podnikatelských subjektů, ale i občané, kteří jsou touto problematikou dotčeni a bydlí v jižní části území, kde
se počítá s některou z více variant dálnice. „Na závěr veřejného slyšení lze konstatovat, že dálnici D 43 příp.
čtyřproudovou silnici 1. třídy chtějí všichni přítomní s tím, že severní část území požaduje urychlení příprav tak,
aby stavební povolení bylo vydáno nejlépe do roku 2022. V severní části je shoda samospráv a požaduje to i
Svazek obcí pro urychlení D 43. Problematické jsou různé varianty v jižní části, které se mohou vypořádat
následně a tak navázat na severní část. Cílem petice je urychlit přípravu a realizaci D43. Ve stejném duchu
vystoupili i náměstek hejtmana JMK Martin Maleček a náměstek primátora města Brna Petr Hladík. Naší
kompetencí ani ambicí není řešit, jaká varianta v jižní části území je nejvhodnější, to musíme nechat na
odbornících,“ uvedla senátorka Vítková.

úterý 13.03.2018 10:30 - 13:30
Jednací sál (VP-A)
Seminář "Snižování administrativní zátěže"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova uspořádala ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR seminář
se zaměřením na snižování administrativní zátěže v obcích. Na semináři byla diskutována poslanecká novela
zákona o střetu zájmů a obecné nařízení EK o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (známe pod zkratkou GDPR).

úterý 13.03.2018 14:00 - 14:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Tiskový briefing k petici na podporu přípravy a realizace D 43 (Brno-Moravská Třebová) a Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
pořádá/spolupořádá: senátorka Ing. Jaromíra Vítková

čtvrtek 15.03.2018 10:00
Socha T. G. Masaryka, Hradčanské náměstí, Praha 1
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu u příležitosti 79. výročí
okupace Československa nacistickým Německem.
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čtvrtek 15.03.2018 15:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá rektora České zemědělské univerzity v
Praze prof. Ing. Petra Skleničku, CSc.

čtvrtek 15.03.2018 17:30 - 18:00
Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu
Parlamentu ČR V. Hamplem a předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem
Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Nenutilem oficiálně přijímá předsedu Mažilisu
Parlamentu republiky Kazachstán J.E. pana Nurlana Nigmatulina.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 15.03.2018 18:30 - 20:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch za účasti člena Výboru pro záležitosti EU Senátu
Parlamentu ČR L. Michálka pořádá slavnostní večeři na počest předsedy Mažilisu Parlamentu
republiky Kazachstán J.E. pana Nurlana Nigmatulina.

pátek 16.03.2018 09:00
Vlastenecký sál, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní sympozia Právní aspekty kampaně
„Me Too“ v rámci projektu Stálé konference českého práva.

pátek 16.03.2018 10:00 - 11:00
Zelený salonek (KP)
Setkání senátora Michaela Canova s hosty z Českého Dubu
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 16.03.2018 12:00 - 13:30
Jednací sál (VP-A)
Beseda senátora Michaela Canova s hosty z Českého Dubu
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 16.03.2018 18:00
Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera s chotí se zúčastní oslavy pořádané mimořádným
a zplnomocněným velvyslancem Irska v ČR J.E. panem Charlesem Sheehanem u příležitosti
státního svátku Irska – Dne sv. Patrika.

Stránka 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

