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USNESENÍ
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí
č. 14 ze dne 8. ledna 2015

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
14. USNESENÍ
z 5. schůze konané dne 8. ledna 2015
k 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
Senátní tisk č. 19
Po úvodním slově Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR, zpravodajské zprávě
senátora Pavla Eyberta a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu
tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora
Pavla Eyberta;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení
předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda výboru

Pavel Eybert v. r.
zpravodaj výboru

Jiří Carbol v. r.
ověřovatel výboru

Příloha Usnesení VUZP č. 14 ze dne 8. ledna 2015
Pozměňovací návrhy
k 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
(Senátní tisk č. 19)
___________________________________________________________________
1.

V čl. I v bodě 9 § 9d odstavec 2 upravit takto:
„ (2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud
do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání
odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního.
Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí,
že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.“.

2.

Článek IX upravit takto:

„Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.“.

