Pozměňovací návrh sněmovního tisku č. 914
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I v bodě 1 v §11 odst. 3 doplnit nové písmeno f), které zní:
„f) veřejnou zeleň a krajinotvornou zeleň mimo vazby na bytovou výstavbu, nebo“
V první větě bodu 1 se písmeno „e)“ nahrazuje písmenem „f)“.
V písmenu e) se na konci věty vypouští slovo „nebo“.
Dosavadní písm. d) se označuje jako písm. g).

Odůvodnění
Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných ploch se zelení. Jedná se
o důležitý architektonický a krajinotvorný prvek s velmi významnými ekologickými
funkcemi. Každá zeleň má kromě své estetické funkce vliv také na čistotu ovzduší a
mikroklima, neboť snižuje prašnost, zvyšuje vlhkost vzduchu daného území, eliminuje
teplotní výkyvy, má protierozní funkci, má pozitivní vliv na zadržení vody v krajině apod.
Dále do jisté míry působí také jako tlumič nadměrného hluku.
Města a obce mají snahu vytvářet co možná nejlepší podmínky pro život svých obyvatel,
přičemž jedním z nezanedbatelných prvků životní úrovně je beze sporu vytváření míst pro
aktivní či pasivní odpočinek (parky, vycházkové okruhy apod.). Dalším neméně důležitým
aspektem je výsadba zelených pásů podél komunikací, které napomáhají zlepšovat nejen
estetický vzhled měst a obcí (vizuální bariéra), ale také do jisté míry zlepšují rozptylové
podmínky dané oblasti.
Navrhovaná změna je předkládána s ohledem na fakt, že výsadba veřejné zeleně je důležitým
krajinotvorným prvkem a odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu nejenže zatěžují
obecní rozpočty, ale jsou v zásadě v přímém rozporu se smyslem a cílem tohoto poplatku,
neboť výsadba naopak přispívá ke zlepšení životního prostředí a ke zlepšení půdních
podmínek (ohumusení půdy, protierozní funkce, zvýšení retence vody v krajině apod.).
Dalším argumentem podporující navrhovanou změnu je skutečnost, že výsadba veřejné zeleně
nijak nesnižuje hodnotu a kvalitu půdy, právě naopak, a nadto je v podstatě kdykoliv možno
stav navrátit pro zemědělskou činnost.
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