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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
66. USNESENÍ
z 19. schůze konané dne 17. 12. 2013
k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta,
kterým se mění zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Senátní tisk č. 182
Po úvodním slově senátora Petra Víchy, zpravodajské zprávě senátora Ivo Bárka a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh senátního návrhu zákona
ve znění pozměňovacích návrhů, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Ivo
Bárka;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi
Senátu Parlamentu ČR.

Pavel Eybert, v.r.
místopředseda výboru

Ivo Bárek, v.r.
zpravodaj výboru

Marta Bayerová, v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k Usnesení VUZP č. 66 ze dne 17.prosince 2013

Pozměňovací návrhy
k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta,
kterým se mění zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Senátní tisk č. 182

1. V čl. I bod 2 upravit takto:
„2. V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „§
11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad s rozšířenou působností“.“
2. V čl. I bod 3 upravit takto:
„3. V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11
odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3“.“
3. V čl. I bodě 4 slovo „doplňují“ nahradit slovem „vkládají“.
4. V čl. I za bod 10 doplnit nový bod 11, který zní:
„11. V příloze č. 10 části I bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva
Mezní hodnoty emisí1)
Palivo
Druh spalovacího zdroje
NO x
CO
-3
mg.m
Kapalné
kotle
130
100
kotle
120
100
Plynné
pístové spalovací motory
500
650
plynové turbíny
350
100
1)

Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3 % v případě
kotlů, 5 % v případě pístových spalovacích motorů a 15 % v případě plynových turbín.“. “

5. Čl. II upravit takto:
„Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.“

