PAR LAM E N T Č E S K É
Poslanecká

REPUBLIKY

sněmovna

2007
5. volební období

141/3
Pozměňovací a jiné 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

-2Pozměňovací a jiné 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),
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Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 33 z 9. schůze
konané dne 17. května 2007 (tisk 141/2)
1. k čl. I, bodu 1
rozdělit na body 1a a 1b a návětí těchto bodů upravit takto:
„1a V § 4 odst. 1 písm. b) a c) znějí:“
„1b V § 4 odst 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která včetně
poznámky pod čarou č. 2a znějí:“,
dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f),
2. k čl. I, bodu 1a, § 4 odst. 1 písm. b)
před slovy „nebo pokud se významně“ se vypouští čárka,
3. k čl. I, bodu 1a, § 4 odst. 1 písm. c)
 před slovy „nebo pokud se významně“ se vypouští čárka,
 slova „tyto záměry a změny záměru“ se nahrazují slovy „tyto záměry a změny
záměrů“,
4. k čl. I, bodu 2
rozdělit na body 2a a 2b a návětí těchto bodů upravit takto:
„2a V § 6 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:“
„2b V § 6 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:“,
dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7,
5. k čl. I, bodu 2a, § 6 odst. 2
slova „Oznamovatel je povinen předložit oznámení podlimitního záměru“ se
nahrazují slovy „Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel povinen
předložit jeho oznámení“,
6. k čl. I, bodu 2b, § 6 odst. 6
slovo „věta“ se nahrazuje slovem „věty“,
7. k čl. I, bodu 4, § 7 odst. 1
před slova „a zda bude posuzován“ se vkládá čárka,
8. k čl. I, bodu 7
rozdělit na body 7a a 7b a návětí těchto bodů upravit takto:
„7a V § 8 odstavce 4 a 5 znějí:“
„7b V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:“,
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9. k čl. I, bodu 9
číslo odstavce „(8)“ se nahrazuje číslem „(9)“,
10. k čl. I, bod 12 zní:
„12. V § 22 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a záměrů uvedených v §
4 odst. 1 písm. d) a e)“.“,
11. k čl. I, bodu 14
slovo „doplňuje“ se nahrazuje slovem „vkládá“,
12. k čl. I, příloha 3a
 před slova „jejich znečištění“ se vkládá slovo „míra“,
 slova „lokality pro posouzení potřeby posouzení vlivu na životní prostředí“ se
nahrazují slovy „lokality, aby bylo možné posoudit, zda záměr vyžaduje
posouzení vlivů na životní prostředí“,
13. k čl. II
za slovo „posuzování“ se vkládají slova „vlivů na životní prostředí“,

Ve druhém čtení dne 5. června 2007 nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh.

V Praze dne 5. června 2007
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