VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 3
k usnesení vlády
ze dne 21. září 2011 č. 707

Změna
Statutu Regionální dislokační komise
Statut Regionální dislokační komise, schválený usnesením vlády ze dne 1. února 2006 č. 107,
ve znění usnesení vlády ze dne 11. října 2006 č. 1157, se mění takto:
1. V čl. 1 odst. 1 se slova „dislokaci organizačních složek státu a státních organizací“
nahrazují slovy „změně dislokace, změně právních poměrů a nabývání administrativních
objektů státních orgánů“.
2. V čl. 2 odst. 1 písm. a) se slova „o umístění organizačních složek státu a státních
organizací (dále jen „státní orgány“)“ nahrazují slovy „o změně dislokace, změně
právních poměrů, jakož i nabývání administrativních objektů státních orgánů, a to v rámci
své územní působnosti“.
3. V čl. 2 odst. 1 písm. d) se slova „příslušnosti hospodařit, zcizování“ nahrazují slovy
„změnu právních poměrů“.
4. V čl. 2 odst. 1 písm. g) a čl. 2 odst. 2 se slovo „teritoriální“ nahrazuje slovem „územní“.
5. V čl. 2 odst. 1 se doplňuje písmeno h), které zní:
„h) Komise uděluje souhlas se změnou dislokace a změnou právních poměrů
administrativních objektů o výměře menší než 1 000 m2 (včetně) administrativní plochy
objektu. Zmocnění se nevztahuje na administrativní objekty, s nimiž byly do
31. prosince 2002 příslušné hospodařit okresní úřady (bod 12. Zásad).“.
6. V čl. 2 odst. 2 se slovo „Teritoriální“ nahrazuje slovem „Územní“ a slova „a těch měst,
kde je sídlo státního orgánu stanoveno zákonem“ se nahrazují slovy „, Brna, Olomouce,
Jihlavy a Opavy“.
7. V čl. 3 odstavec 4 zní:
„4. Stálým členem Komise je jeden zástupce
a) každého resortu dislokovaného v územní působnosti Komise, jmenovaný
a odvolaný členem vlády nebo vedoucím jiného ústředního orgánu státní správy, a
b) Úřadu, jmenovaný a odvolávaný jeho generálním ředitelem.“.
8. V čl. 4 odst. 1 písm. c) se slovo „nejméně“ nahrazuje slovem „zpravidla“:

9. V čl. 4 odst. 1 písm. d) se za slovo „stanoviska“ vkládají slova „rozhodnutí Komise podle
čl. 2 odst. 1 písm. h),“.
10. V čl. 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako e).
11. V čl. 4 odst. 6 se slova „v teritoriu“ nahrazují slovy „na území“.
12. V čl. 4 odst. 9 se písmeno „f)“ nahrazuje písmenem „e)“.
13. V čl. 4 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„10. Jednání Komise se ve vybraných případech může konat prostřednictvím elektronické
komunikace. Podrobně tento způsob jednání upraví Jednací řád Komise.“.

