POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k vládnímu 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 /sněmovní tisk 339/

V §9 požadujeme upravit navrhovaný odst. 5 následovně:
(5) Při rozhodování o záměru se nepoužije § 4 odst. 3, jedná-li se o
záměr
a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury 33) umísťovaný
v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje 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,

Zdůvodnění:
Vzhledem k vágní úpravě veřejného zájmu v § 4 odst. 3, kdy v návrhu
zákona není uvedeno, kdo určí, který veřejný zájem převažuje, má
navrhovaná úprava zabránit ohrožení výstavby infrastruktury způsobené
neurčitým vymezením ustanovení o vynětí půdy ve veřejném zájmu.
Navržená formulace je v souladu se zněním zák. 416/2009 Sb., § 1,
odst. 4. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury:
(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí
stavby zařízení elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle
jiného zákona zřizované ve veřejném zájmu 5), pokud nejsou v
rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami
územního rozvoje kraje.
) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5

Ne všechny záměry veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury musí být v ZUR. Stavební zákon umožňuje, aby některé
záležitosti nadmístního významu byly uvedeny v územním plánu, a nemusí
být uvedeny v ZUR.
Návrh zákona, tak jak byl připraven předkladatelem, na tuto možnost ale
nepamatuje a vyřazuje tak některé záměry. Nelze akceptovat tezi, že a
priory u záměrů, které nejsou uvedené v ZUR není veřejný zájem.
Pro příklad: V ZÚR jsou obsažena pouze vedení o napětí 110 kV, nižší
hladiny nikoliv. Přitom se jedná o vedení důležitá pro zajištění přívodu
elektrické energie pro četné stavby a infrastrukturní zařízení významné pro
obce, včetně dopravní infrastruktury, obytná sídliště, výrobní a obslužná
zařízení atd. Pokud tyto druhy vedení nebude možné spojit s veřejným
zájmem - jak se projeví např. v územním plánu - ohrozí to výstavbu
zdaleka nejen té samotné infrastruktury.
Je řada oblastí, kde není možné připojení nových odběrných míst (nové
rodinné a obytné domy, průmyslové podniky) vzhledem k velikosti,
vzdálenosti a počtu těchto nových odběrných míst provést sekundárním
připojením (kabelem nízkého napětí) do stávající sítě a je nutné vybudovat
nový připojovací zdroj (transformátor). Připojení nového zdroje je nutné
provést například vrchním vedení VN 22 nebo 35 kV, kde toto přívodní
vedení přetíná pozemky I. a II. třídy ochrany, ale toto vedení nemusí být
uvedeno v ZÚR. Rozsah je však takový, že nelze projít tímto vedením jinak
než přes tyto pozemky I a II třídy.

