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                                                                                                                  Příloha k usnesení č. 
79 

 

 

Pozměňovací návrhy 

 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 

životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. V čl. I bodu 15 v § 9 odst. 2 písmeno a) upravit takto: 

„a) na pozemcích uvedených ve schválené územně plánovací dokumentaci, které jsou určeny 
pro  

1. výstavbu objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo objektů a zařízení 
zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních, 

2. výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby s výměrou 
do 25 m2 (stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní), stavby vinného sklepa, 
v zastavitelné ploše, je-li ve vlastnictví fyzické osoby, a jejichž odnětí se má 
uskutečnit v zájmu této osoby, 

3. stavbu pro bydlení v zastavitelné ploše,“. 

 

2. V čl. I bodu 17 v § 9 odst. 5 písmeno a) upravit takto: 

„a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný ve vymezeném 
koridoru, který není v rozporu s platnými zásadami územního rozvoje, na základě 
vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské 
půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,“. 

 

3. V čl. I bodu 28 v § 11a odst. 1 písmeno b) upravit takto: 

„b) stavby pozemních komunikací ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí 35), včetně jejich 
součástí a příslušenství,“.  
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4.  V čl. I bodu 28 v § 11a na konci odstavce 1 tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno 
l), které zní: 

„l) veřejně prospěšné stavby v zastavitelné ploše.“. 

 

5.  V čl. I bodu 63 v příloze části D bodu 2 v písmeni a) vypustit slova „schváleným 
do 31. prosince 2014“.  

 

6.  V čl. II doplnit bod 15, který zní: 

„15. V případě rozhodování o výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu podle § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. rozhodne orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu v řízeních, jež podléhají části D bodu 2 písm. a) přílohy k tomuto zákonu, 
zahájených podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neskončených, podle znění přílohy 
zákona č. 334/1992 Sb. účinného ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
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