
 

 

Přišel nám návrh stanov ČHS a při jeho čtení mě trklo pár věcí, které už 

jsou možná  opraveny. 

 

Část I. 

§ 2, odst (8) 

- od 1.1.2007 platí nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a s ohledem na zcela nové členění předpisu 

by bylo vhodné upravit vztah ČHS jako účastníka stavebního řízení. Měl by 

to být § 109, odst (1), písm. asi d), e), f) - nutno konzultovat a upravit 

s právníkem, neručím za správnost. 

 

Část II. 

§ 11, odst (4) 

Výkonný výbor může na předsedu základní organizační složky ... 

 

Část IV. 

§ 22, odst (2) 

Za hospodaření a správu majetku ČHS je  ?odpovědný? výkonný výbor. 

 

Část IV. 

§ 24, odst (2) 

? O ? stížnosti či podnětu musí být .... 

 

Ota Srovnal Jr. 

ZAHRNUTY OPRAVY TEXTU 

Poznámky a otázky k novým stanovám ČHS 
 
Některé oddíly (ZOS, neboli občanská sdružení) se při získání P.S. odvolaly – použily stávající 
stanovy ČHS. Budou muset měnit? Co to prezentuje? Bude možno použít nové stanovy? Co 
s odvozenou PS. Jak ji převést na plnou PS. Jak (přes koho) budou ZOS účtovat? 
Bude k tomu zřízena nějaká právní pomoc těm, kteří se sami neorientují? 
Jak s usnášení se schopností? Budou hlasovací lístky třeba s čárovým kódem, kde bude počet 
zastoupených? Budou vyčleněny oblasti ( problémy), kde se bude hlasovat podle zastoupených členů a 
kde ( v jakých případech) systémem 1 přítomný -1 hlas? 
Jak se bude ověřovat zastoupení – ZOS počtem členů ? Indivindi (jednotlivci) -  asi nebude stačit 
podpis a co zástup jednotlivých ZOS? Bude se vyžadovat třeba zápis z jejich VH? 
Zrušení ZOS rozhodnutím VV. Tady asi bude nutné zahájit správní řízení. 
Bude se vyžadovat písemný závazek člena ČHS, že bude dodržovat ustanovení  ČHS, např. pravidel 
lezení? 
Vladimír Těšitel, HO Škrovád 

ODPOVĚĎ NA VŠE NA JINÝCH MÍSTECH, SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NEBUDE NUTNO ZAHAJOVAT 


