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Č.j. KUJCK 12795/2/2008/KHEJ
Vyřizuje: Ing. Arnošt Máče
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Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 30. dubna 2008 týkající
se toho, kolik návrhů zákonů Zastupitelstvo Jihočeského kraje odsouhlasilo a předložilo Poslanecké
sněmovně PČR v letech 2005, 2006 a 2007, Vám sdělujeme následující:
Jihočeský kraj předložil PS PČR během let 2005-2007 jednu zákonodárnou iniciativu usnesením
č. 77 / 2006 - ZK 14, jehož text zní takto:

Věc: Návrh zákonodárné iniciativy kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
Návrh Zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony dle přílohy důvodové
zprávy materiálu č. ZK 61/2006;
II. ukládá
RNDr. Janu Zahradníkovi, hejtmanovi kraje, podat Návrh Zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
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