SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
212.
USNESENÍ SENÁTU
z 8. schůze, konané dne 19. července 2017

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 /senátní
tisk č. 148/
Senát

I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátorku Jitku Seitlovou a senátora Ladislava Kosa odůvodněním usnesení
Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Daniela Filipiová v. r.
ověřovatelka Senátu

Příloha k usnesení č. 212
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

1. V čl. I bodu 25 v návětí slova „§ 6 odstavec 6“ nahradit slovy „§ 6 odstavec 7“,

odstavec 6 přeznačit na odstavec 7 a v § 6 odst. 7 slova „podle odstavce 4“ nahradit
slovy „podle odstavců 4 a 6“.
2. V čl. I bodu 26 text „§ 6 odst. 7“ nahradit textem „§ 6 odst. 8“.
3. V čl. I bod 33 upravit takto:

„33. V § 8 odstavec 1 zní:
„(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě
oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného písemného závěru
podle § 7 odst. 5 zpracování dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle § 19, a to
v listinné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem
a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4
k tomuto zákonu; dokumentace se zpracovává se zohledněním současného stavu
poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných environmentálních
hodnocení podle příslušných právních předpisů.“.“.
4. V čl. I bodu 41 slova „se věty druhá a třetí zrušují a“ vypustit.
5. V čl. I bodu 47 v § 9a odst. 5 slova „příslušný úřad stanovisko“ nahradit slovy

„příslušný úřad platnost stanoviska“.
6. V čl. I bodu 113 slova „l) až m)“ nahradit slovy „l) až n)“ a slova „k) až l)“ nahradit

slovy „k) až m)“.
7. V čl. I bodu 114 v návětí slova „písmene l)“ nahradit slovy „písmene m)“, slova

„písmeno m)“ nahradit slovy „písmeno n)“ a písmeno m) přeznačit na písmeno n).
8. V čl. I bod 118 vypustit.

Následující body 119 až 160 označit jako body 118 až 159.

