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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
dne 26. 7. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26. 7. 2019, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

1. Využívá zastupitelstvo Jihočeského kraje pravomoc dle § 35 odst. 2) z. č. 129/2000 Sb. o krajích,
zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně České republiky?
2. Kolikrát byla tato iniciativa v minulosti využita?
3. Které oblasti se navrhovaná změna týkala a s jakým úspěchem?
4. Bude zastupitelstvo v blízké budoucnosti (např. do konce mandátu) využívat této pravomoci?
5. Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) Ano, zastupitelstvo Jihočeského kraje využívá pravomoc dle § 35 odst. 2) z. č. 129/2000 Sb. o krajích,
zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně České republiky - příležitostně.
ad 2)

Tato iniciativa byla v minulosti využita 2x.

ad 3) Poprvé byla využita v I. volebním období ke změně názvu kraje z Budějovický na Jihočeský – úspěšně.
Podruhé byla využita vzhledem k církevním restitucím, ve IV. volebním období zastupitelstva kraje, usnesení
153/2016/ZK-23 z 19.5.2016 – v Poslanecké sněmovně neprojednáno kvůli skončení volebního období.
ad 4)

Nelze předjímat, nicméně aktuálně pravděpodobně nikoliv.

ad 5)

Problematiku řeší Odbor legislativy a vnitřních věcí, tj. 3 právníci a vedoucí odboru, tedy 4 osoby.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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