
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
(tisk 299)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj č. 71 ze 16. schůze konané dne 11. listopadu 2014 (tisk 299/3)

1. V § 7 odst. 4 se číslo „60“ nahrazuje číslem „45“ a ve větě druhé se za slova „písemný 
závěr“ vkládá slovo „neprodleně“.

2. V § 7 odst. 5 se slova „usnesení, které je prvním úkonem v řízení. Příslušný úřad 
vyhotoví“ a věta poslední zrušují.

3. V § 7 odstavec 9 zní:

„(9) U dotčené veřejnosti uvedené v § 3 písm. i) bodě 2 se má za to, že má právo na 
příznivé životní prostředí, na kterém může být zkrácena v důsledku porušení tohoto 
zákona nebo zvláštních právních předpisů při rozhodování příslušného úřadu o tom, 
zda záměr nebo jeho změna bude posuzován podle tohoto zákona.“.

4. V § 7 odst. 10 se věta poslední zrušuje.

5. V § 9a odst. 1 se za slova „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí“ vkládají slova „(dále jen „stanovisko“)“.

6. V  §  9a  odst.  4  se  slova  „a  tuto  skutečnost  sdělí  oznamovateli  a správnímu  orgánu 
příslušnému k vedení navazujícího řízení“ zrušují.

7. V § 9a odst. 5 se slova „územní řízení,“ zrušují. 

8. V § 9b odst. 5 se slova „ , sdělení příslušného úřadu podle § 9a odst. 4“ zrušují.

9. V § 9d odstavec 1 zní:

„(1)  U dotčené veřejnosti uvedené v § 3 písm. i) bodě 2 se má za to, že má právo na 
příznivé  životní  prostředí,  na  kterém může být  zkrácena  v důsledku porušení  tohoto 
zákona  nebo  zvláštních  právních  předpisů  při  vydávání  rozhodnutí  v navazujících 
řízeních.“.

10. V § 9d odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „Soud vždy rozhodne o odkladném účinku 
žaloby, a to i bez návrhu žalobce. Hrozí-li s ohledem na okolnosti, že žalobou napadené 
rozhodnutí bude vykonáno před přijetím rozhodnutí ve věci samé, soud odkladný účinek 
žalobě přizná.“.
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11. V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.6. v části Záměr se na konci textu věty první doplňují 
slova „s rozlohou nad 20 ha“ a  na konci textu věty druhé se doplňují slova „s rozlohou 
nad 5 ha“ a  věta třetí se nahrazuje větami „Výstavba skladových komplexů s celkovou 
výměrou  nad  10 000  m2 zastavěné  plochy.  Výstavba  obchodních  komplexů  a 
nákupních  středisek  s celkovou  výměrou  nad  6 000  m2 zastavěné  plochy.“  a  číslo 
„100“ se nahrazuje číslem „500“.

12. Čl. II Přechodná ustanovení
V čl. II bodě 1 větě první se za slova „k vedení navazujícího řízení“ vkládají slova „nebo 
na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení“ a ve větě 
poslední se slova „oba postupy se spojují a vydává se“ nahrazují slovy „lze oba postupy 
spojit a vydat“.

13. Změna stavebního zákona čl. V
K novelizačnímu bodu 1:
V § 13 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 
122, 123 a 124.“.

14. Čl. VI Přechodná ustanovení
V čl. VI bodě 1 poslední větě se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 9a“.

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 101 ze 14. schůze 
konané dne 20. listopadu 2014 (tisk 299/4)

1. V § 7 odst. 4 se číslo „60“ nahrazuje číslem „45“.

2. V § 7 odst. 5 se slova „usnesení, které je prvním úkonem v řízení. Příslušný úřad 
vyhotoví“ a věta poslední zrušují.

3. V § 7 odst. 9 se  slova „je oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti 
rozhodnutí příslušného úřadu vydanému“ nahrazují slovy „se může žalobou domáhat 
zrušení  a napadat  hmotnou  nebo  procesní  zákonnost  rozhodnutí  vydaného“  a  věta 
poslední se zrušuje.

4. V § 7 odst. 10 se věta poslední zrušuje.

5. V § 9a odst. 1 se za slova „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí“ vkládají slova „(dále jen „stanovisko“)“.

6. V § 9a odst.  4 se slova „a tuto skutečnost sdělí oznamovateli a správnímu orgánu 
příslušnému k vedení navazujícího řízení“ zrušují.

7. V § 9a odst. 5 se slova „územní řízení,“ zrušují.

8. V § 9b odst. 5 se slova „ , sdělení příslušného úřadu podle § 9a odst. 4“ zrušují.

9. V § 9d odst. 1 se slova „je oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti 
rozhodnutí vydanému“ nahrazují slovy „se může žalobou domáhat zrušení a napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí vydaného“ a věta poslední se zrušuje.
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10. V § 9d odst. 2 se číslo „150“ nahrazuje číslem „90“ a poslední dvě věty se nahrazují 
větami „Soud rozhodne o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě nebo o návrhu 
na nařízení předběžného opatření v řízeních o žalobách podle věty první postupem 
podle zvláštního právního předpisu3a). V těchto případech může soud přiznat odkladný 
účinek  i  tehdy,  pokud  bezprostředně  hrozí,  že  realizace  záměru  dle  rozhodnutí 
představuje nenahraditelnou újmu v oblastech dle § 2 tohoto zákona.“

Poznámka pod čarou č. 3a zní: 

„3a) §  38 a  § 73 zákona č.  150/2002 Sb.,  soudní  řád správní,  ve znění  pozdějších 
předpisů.“

11. V příloze  č.  1  kategorii  II  bodě 10.6  v části  Záměr  se  na konci  textu  věty první 
doplňují slova „s rozlohou nad 20 ha“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „s 
rozlohou nad 5 ha“ a věta třetí se nahrazuje větami „Výstavba skladových komplexů 
s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů 
a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.“  a číslo 
„100“ se nahrazuje číslem „300“. 

12. V  příloze č. 1 kategorii II bodě 10.13  v části Záměr se slova „5  000 m2“  nahrazují 
slovy „2 ha“.

13. Čl. II Přechodná ustanovení

V čl. II bodě 1  větě první se za slova „k vedení navazujícího řízení“  vkládají slova 
„nebo na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení“ a ve 
větě poslední se slova „oba postupy se spojují a vydává se“ nahrazují slovy „lze oba 
postupy spojit a vydat“.

14. V čl. II bodě 2 se věta první nahrazuje větou „Správní a soudní řízení zahájená přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se  dokončí  podle  dosavadních  právních 
předpisů.“ a  za  slova  „navazujícího  řízení“  se  vkládají  slova  „zahájeného  přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ a za slova „§ 9b odst. 1“ se vkládají slova  
„písm. a) až c)“.

15. Čl. VI Přechodná ustanovení

V čl. VI bodě 1 poslední větě se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 9a“.

C. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro evropské záležitosti č. 105 z 
23. schůze konané dne 20. listopadu 2014 (tisk 299/5)

1. V § 7 odst. 4 se číslo „60“ nahrazuje číslem „45“ a ve větě druhé se za slova „písemný 
závěr“ vkládá slovo „neprodleně“.

2. V § 7 odst. 5 se slova „usnesení, které je prvním úkonem v řízení. Příslušný úřad 
vyhotoví“ a věta poslední zrušují.

3. V § 7 odst. 10 se věta poslední zrušuje.
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4. V § 9a odst. 1 se za slova „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí“ vkládají slova „(dále jen „stanovisko“)“. 

5. V § 9a odst.  4 se slova „a tuto skutečnost  sdělí  oznamovateli  a správnímu orgánu 
příslušnému k vedení navazujícího řízení“ zrušují.

6. V § 9a odst. 5 se slova „územní řízení,“ zrušují.

7. V § 9b odst. 5 se slova „ , sdělení příslušného úřadu podle § 9a odst. 4“ zrušují.

8. V § 9d odst. 1 se slova „je oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti 
rozhodnutí vydanému“ nahrazují slovy „se může žalobou domáhat zrušení a napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí vydaného“ a věta poslední se zrušuje.

9.  V § 9d odst. 2 se číslo „150“ nahrazuje číslem „90“ a poslední dvě věty se nahrazují  
větou „Při rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě nebo o návrhu 
na  nařízení  předběžného  opatření  v řízeních  o  žalobách  podle  věty  první  soud 
postupuje podle zvláštního právního předpisu3a).“
Poznámka pod čarou č. 3a zní:
„3a) §  38 a  § 73 zákona č.  150/2002 Sb.,  soudní  řád správní,  ve znění  pozdějších 
předpisů.“.

10. V příloze  č.  1  kategorii  II  bodě 10.6  v části  Záměr  se  na  konci  textu  věty první 
doplňují slova „s rozlohou nad 20 ha“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „s 
rozlohou nad 5 ha“ a věta třetí se nahrazuje větami „Výstavba skladových komplexů s 
celkovou výměrou nad 10 000 m² zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a 
nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000  m²  zastavěné  plochy.“  a  číslo 
„100“ se nahrazuje číslem „300“.

11. V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.13 v části Záměr se slova „5 000 m²“ nahrazují 
slovy „2 ha“.

12. Čl. II Přechodná ustanovení
V čl. II bodě 1 větě první se za slova „k vedení navazujícího řízení“ vkládají slova 
„nebo na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení“ a ve 
větě poslední se slova „oba postupy se spojují a vydává se“ nahrazují slovy „lze oba 
postupy spojit a vydat“.

13. Změna stavebního zákona čl. V
K novelizačnímu bodu 1:
V § 13 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 
122, 123 a 124.“.

14. Čl. VI Přechodná ustanovení
V čl. VI bodě 1 poslední větě se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 9a“.
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15. Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Za část pátou se vkládá nová část šestá, která zní:
„ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. VIII
V § 27 odstavec 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb. zní:
„(1)  Není-li  tímto  zákonem  stanoveno  jinak,  vykonávají  státní  správu  na  úseku 
vodovodů a kanalizací obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na 
území vojenských újezdů jako vodoprávní úřady.“.“

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá a dosavadní článek VIII se označuje 
jako článek IX.

D. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 53 ze 16. 
schůze konané dne 26. listopadu 2014 (tisk 299/6)

1. V § 6 odst. 7 poslední větě se slovo „nepřihlíží“ nahrazuje slovy „nemusí přihlížet“.

2. V § 7 odst. 4 se číslo „60“ nahrazuje číslem „45“ a ve větě druhé se za slova „písemný 
závěr“ vkládá slovo „neprodleně“.

3. V § 7 odst. 5 se slova „usnesení,  které je prvním úkonem v řízení.  Příslušný úřad  
vyhotoví“ a věta poslední zrušují.

4. V § 7 odst. 9 se slova „je oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti 
rozhodnutí příslušného úřadu vydanému“ nahrazují slovy „se může žalobou domáhat 
zrušení  a  napadat  hmotnou  nebo  procesní  zákonnost  rozhodnutí  vydaného“  a  věta 
poslední se zrušuje. 

5. V § 7 odst. 10 se věta poslední zrušuje.

6. V § 8 odst. 3 poslední větě se slovo „nepřihlíží“ nahrazuje slovy „nemusí přihlížet“.

7. V § 9 odst. 8 poslední větě se slovo „nepřihlíží“ nahrazuje slovy „nemusí přihlížet“.

8. V 9a odst. 1 se za slova „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí“ vkládají slova „(dále jen „stanovisko“)“.

9. V § 9a odst.  4 se slova „a tuto skutečnost sdělí  oznamovateli  a správnímu orgánu 
příslušnému k vedení navazujícího řízení“ zrušují.

10. V § 9a odst. 5 se slova „územní řízení,“ zrušují.

11. V § 9b odst. 5 se slova „ , sdělení příslušného úřadu podle § 9a odst. 4“ zrušují.

12. V § 9d odst. 1 se slova „je oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti 
rozhodnutí vydanému“ nahrazují slovy „se může žalobou domáhat zrušení a napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí vydaného“ a věta poslední se zrušuje.

13. V § 9d odst. 2 se číslo „150“ nahrazuje číslem „90“ a poslední dvě věty se nahrazují 
větami „Soud rozhodne o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě nebo o návrhu 
na nařízení předběžného opatření v řízeních  o žalobách podle věty první postupem 
podle zvláštního právního předpisu3a). V těchto případech může soud přiznat odkladný 
účinek  i  tehdy,  pokud  bezprostředně  hrozí,  že  realizace  záměru  dle  rozhodnutí 
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představuje nenahraditelnou újmu v oblastech dle § 2 tohoto zákona.“

Poznámka pod čarou č. 3a zní: 

„3a) §  38 a  § 73 zákona č.  150/2002 Sb.,  soudní  řád správní,  ve znění  pozdějších 
předpisů.“

14. V příloze č.  1 kategorii  II  bodě 2.5 v části  Záměr se za slova „surovin na ploše“  
vkládají slova „od 5“.

15. V příloze  č.  1  kategorii  II  bodě 10.6  v  části  Záměr  se  na  konci  textu  věty první 
doplňují slova „s rozlohou nad 20 ha“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „s 
rozlohou nad 5 ha“ a věta třetí se nahrazuje větami „Výstavba skladových komplexů 
s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů 
a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2  zastavěné plochy.“ a číslo 
„100“ se nahrazuje číslem „300“.

16. Za novelizační bod 31 se vkládá nový bod, který zní:

„xx. V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.13 v části Záměr se slova „5 000 m2“ nahrazují 
slovy „2 ha“.“

Dosavadní body 32 až 40 se přečíslují.

17. Čl. II Přechodná ustanovení

V čl. II bodě 1 větě první se za slova „k vedení navazujícího řízení“ vkládají slova 
„nebo na  základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení“ a ve 
větě poslední se slova „oba postupy se spojují a vydává se“ nahrazují slovy „lze oba 
postupy spojit a vydat“.

18. V čl. II bodě 2 větě druhé se za slova „navazujícího řízení“ vkládají slova „zahájeného 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“  a na konci bodu se doplňuje věta „Soudní 
řízení  zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  se  dokončí  podle 
dosavadních právních předpisů.“

19. Změna stavebního zákona čl. V

K novelizačnímu bodu 1:

V § 13 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 
122, 123 a 124.“.

20. Čl. VI Přechodná ustanovení

V čl. VI bodě 1 poslední větě se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 9a“.

21. Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Za část pátou se vkládá nová část šestá, která zní:

„ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. VIII

V § 27 odstavec 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb. zní:
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„(1)  Není-li  tímto  zákonem  stanoveno  jinak,  vykonávají  státní  správu  na  úseku 
vodovodů a kanalizací obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na 
území vojenských újezdů jako vodoprávní úřady.“.“

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá a dosavadní článek VIII se označuje 
jako článek IX.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 3. prosince 2014

E. Poslanec Jan Zahradník:
1. V § 3 písm. i) bod 2 se v první větě zrušuje spojka „a“. Za text „případně před dnem 

vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6“ se vkládá text „a kterou podporuje svými podpisy 
nejméně  50 osob,  které  mají  místo  trvalého pobytu  v  dotčeném území“.  Za  text  
„kterou podporuje  svými  podpisy nejméně 200 osob“ se  vkládá  text  „  ,  z  nichž  
nejméně 50 osob má místo trvalého pobytu v dotčeném území“.

2. V § 3 písm. j) se za text „ podporující podpisovou listinou“ vkládá text „buď listina s 
podpisy nejméně 50 osob, které mají místo trvalého pobytu v dotčeném území, nebo“. 
Za text „listina s  podpisy nejméně 200 osob“ se vkládá text „ , z nichž nejméně 50 
osob má místo trvalého pobytu v dotčeném území“.

3. V § 9e se v předposlední větě za text „datum  narození a adresu místa“ vkládá slovo 
„trvalého“.

F. Poslanec Ladislav Okleštěk:

1. V § 3 písm. i) bodě 2 se za slovy „výdělečná činnost,“ slovo „a“ a za slovy „§ 7 odst. 
6, nebo“ slova „pokud jde o právnickou osobu,“ zrušují.

2. V § 6 odst. 7 poslední větě se slovo „nepřihlíží“ nahrazuje slovy „nemusí přihlížet“.

3. V § 7 odst. 4 se číslo „60“ nahrazuje číslem „45“ a ve větě druhé se za slova „písemný 
závěr“ vkládá slovo „neprodleně“.

4. V § 7 odst. 5 se slova „usnesení, které je prvním úkonem v řízení. Příslušný úřad 
vyhotoví“ a věta poslední zrušují.

5. V § 7 odstavec 9 zní:

„(9)  Dotčená  veřejnost  uvedená v §  3 písm.  i)  bodě 2 se  může žalobou domáhat 
zrušení  rozhodnutí  vydaného  ve  zjišťovacím  řízení,  že  záměr  nebo  jeho  změna 
nebudou  posuzovány  podle  tohoto  zákona,  a  napadat  hmotnou  nebo  procesní 
zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená 
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím 
vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle 
tohoto zákona, zkrácena.“.

6. V § 7 odst. 10 se věta poslední zrušuje.

7. V § 8 odst. 3 poslední větě se slovo „nepřihlíží“ nahrazuje slovy „nemusí přihlížet“.
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8. V § 9 odst. 8 poslední větě se slovo „nepřihlíží“ nahrazuje slovy „nemusí přihlížet“.

9. V § 9a odst. 1 se za slova „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí“ vkládají slova „(dále jen „stanovisko“)“.

10. V  § 9a odst.  4 se slova „a tuto skutečnost  sdělí  oznamovateli  a správnímu orgánu 
příslušnému k vedení navazujícího řízení“ zrušují. 

11. V § 9a odst. 5 se slova „územní řízení,“ zrušují. 

12. V § 9b odst. 5 se slova „ , sdělení příslušného úřadu podle § 9a odst. 4“ zrušují.

13. V § 9d odstavec 1 zní:

„(1)  Dotčená  veřejnost  uvedená v §  3 písm.  i)  bodě 2 se  může žalobou domáhat 
zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní 
zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená 
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím 
vydaným v navazujícím řízení zkrácena.“.

14. Varianta I

V § 9d odst. 2 se číslo „150“ nahrazuje číslem „90“, věta druhá se zrušuje a na konci 
textu  se  doplňují  slova  „Soud  rozhodne  o  návrhu  na  přiznání  odkladného  účinku 
žalobě nebo o návrhu na nařízení předběžného opatření v řízeních o žalobách podle 
věty první postupem podle soudního řádu správního. V těchto případech může soud 
přiznat odkladný účinek i tehdy, pokud bezprostředně hrozí, že realizace záměru dle 
rozhodnutí představuje nenahraditelnou újmu v oblastech dle § 2 tohoto zákona.“.

Varianta II

V § 9d odst. 2 zní:
„(2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 
90 dnů poté,  kdy žaloba došla  soudu. Dokud není vydáno pravomocné rozhodnutí 
soudu o žalobě, nelze vydat ani vykonat rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. 
Soud vždy rozhodne o odkladném účinku žaloby, a to i bez návrhu žalobce. Hrozí-li s 
ohledem na okolnosti, že žalobou napadené rozhodnutí bude vykonáno před přijetím 
rozhodnutí ve věci samé, soud odkladný účinek žalobě přizná.“.

15. V § 16 odst. 3 se za slova „územních samosprávných celků,“ doplňuje slovo „a“, na 
konci písmene b) se slova „ , a“ nahrazují tečkou a písmeno c) se zrušuje.

16. V příloze č.  1 kategorii  II  bodě 2.5 v části  Záměr se za slova „surovin na ploše“ 
vkládají slova „od 5“.

17. V příloze  č.  1  kategorii  II  bodě 10.6  v části  Záměr  se  na  konci  textu  věty první 
doplňují slova „s rozlohou nad 20 ha“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova 
„s rozlohou  nad  5  ha“  a  věta  třetí  se  nahrazuje  větami  „Výstavba  skladových 
komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních 
komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.“ 
a číslo „100“ se nahrazuje číslem „300“.

18. V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.13 v části Záměr se slova „5 000 m2“ nahrazují 
slovy „2 ha“.

19. Čl. II Přechodná ustanovení
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V čl. II bodě 1 větě první se za slova „k vedení navazujícího řízení“ vkládají slova 
„nebo na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení“ a ve 
větě poslední se slova „oba postupy se spojují a vydává se“ nahrazují slovy „lze oba 
postupy spojit a vydat“.

20. V čl. II bodě 2 větě druhé se za slova „navazujícího řízení“ vkládají slova „zahájeného 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ a na konci bodu se doplňuje věta „Soudní 
řízení  zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  se  dokončí  podle 
dosavadních právních předpisů.“

21. Změna stavebního zákona čl. V

K novelizačnímu bodu 1:

V § 13 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 
122, 123 a 124.“.

22. Čl. VI Přechodná ustanovení

V čl. VI bodě 1 poslední větě se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 9a“.

23. Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Za část pátou se vkládá nová část šestá, která zní:

„ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. VIII

V § 27 odstavec 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb. zní:

„(1)  Není-li  tímto  zákonem  stanoveno  jinak,  vykonávají  státní  správu  na  úseku 
vodovodů a kanalizací obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na 
území vojenských újezdů jako vodoprávní úřady.“.“

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá a dosavadní článek VIII se označuje 
jako článek IX.

24. Účinnost

Část sedmá zní:

„ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2015."

G. Poslanec Stanislav Pfléger:

1. V § 7 odst. 9 se text „je oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti  
rozhodnutí příslušného úřadu vydanému ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho  
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změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona. Ustanovení § 66 odst. 6 soudního 
řádu správního se nepoužije.“ nahrazuje textem „se může žalobou domáhat zrušení  
a napadat  hmotnou nebo procesní  zákonnost  rozhodnutí  vydaného ve  zjišťovacím  
řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona. Pro účely 
postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
má práva, která mohou být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr  
nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, porušena.“

2. V § 9d odst. 1 se text „je oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti  
rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení. Ustanovení § 66 odst. 6 soudního řádu  
správního  se  nepoužije.“  nahrazuje  textem „se  může  žalobou  domáhat  zrušení  a  
napadat hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. 
Pro  účely  postupu  dle  věty  první  se  má  za  to,  že  dotčená  veřejnost  uvedená  
v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, která mohou být rozhodnutím vydaným v navazujícím 
řízení porušena.“

H. Poslanec František Adámek:

V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.6 v části Záměr se na konci textu věty první doplňují slova 
„s rozlohou nad 20 ha“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „s rozlohou nad 5 ha“ a  
věta  třetí  se  nahrazuje  větami  „Výstavba  skladových  komplexů  s  celkovou  výměrou  nad 
10 000  m2  zastavěné  plochy.  Výstavba  obchodních  komplexů  a  nákupních  středisek  s 
celkovou výměrou nad 6 000 m2  zastavěné plochy.“ a číslo „100“ se nahrazuje číslem „500“.

I. Poslanec Petr Kudela:

1. V § 3 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo listina s podpisy nejméně 
30 % občanů obce v jejímž obvodu se má záměr realizovat,  přičemž se vychází z 
počtu osob, kteří v den podání listiny dosáhli věku nejméně 18 let a jsou v této obci 
přihlášeni k trvalému pobytu“.

2. V § 3 písm. j) se číslo „200“ nahrazuje číslem „1 000“.

3. V § 9a odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „zpracované osobou, která je 
držitelem autorizace podle § 19 odst. 1“.

4. V §  19  odst.  1  se  slovo „a“  za  slovy „§  7  odst.  7“  nahrazuje  čárkou a  za  slova 
„zpracovávat vyhodnocení“ se vkládají slova „a zpracovávat popis případných změn 
projektu podle § 9a“.
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J. Poslanec Zbyněk Stanjura:

V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.6 v části Záměr se na konci textu věty první doplňují 
slova „s rozlohou nad 20 ha“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „s rozlohou nad 
5  ha“  a  věta  třetí  se  nahrazuje  větami  „Výstavba  skladových  komplexů  s celkovou 
výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních 
středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.“ a číslo „100“ se nahrazuje 
číslem „500“.

V Praze 4. prosince 2014

Ing. Jiří  P e t r ů  v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Ing. Michal  K u č e r a  v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

a zpravodaj výboru pro životní prostředí

Jan  Z a h r a d n í k  v.r.
zpravodaj výboru pro evropské záležitosti
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