Č. 1
Pozměňovací návrh poslance Jiřího Petrů
k úpravě vymezení kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu přijatých v zákoně č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souvislosti
s přijetím zákona č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
atomového zákona
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V části první, změna stavebního zákona, čl. I bod 26 nově zní:
„26. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům,
které jsou jaderným zařízením,“ nahrazují slovy „v areálu jaderného zařízení10), u staveb ropovodů a
produktovodů,“.
Úplné znění s vyznačením změn:
§ 16
(2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování,
vykonávají podle tohoto zákona dále
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání
radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti
radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy a u staveb které jsou jaderným
zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením, v areálu jaderného
zařízení10), u staveb ropovodů a produktovodů, a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro
přepravu plynu, zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 100 MW a více10).
Odůvodnění:
V souvislosti s přijetím zákona č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
atomového zákona, byly přijaty úpravy související s definováním působnosti Ministerstva průmyslu
a obchodu jako stavebního úřadu (s výjimkou pravomocí ve věcech územního rozhodování) pro
vybrané významné stavby v oblasti nakládání s radioaktivními látkami a stavby v oblasti energetiky. Od
1. 1. 2017 tak Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude moci vydávat jako dosud stavební povolení
k některým stavebním objektům menšího rozsahu (např. garáže, dílny, sklady), byť jsou součástí areálu
jaderného zařízení a souvisí s jeho provozem, ale nelze je definovat jako jaderné zařízení ve smyslu
atomového zákona. Tato povolení tak bude nově vydávat obecný stavební úřad, a to bez podrobné
znalosti stavebně-technického řešení areálu jaderného zařízení jako celku. Dosud tak vždy činilo a
podrobnými znalostmi disponovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vzhledem ke strategickému charakteru jaderných zařízení a jejich složitým technologickým
parametrům je žádoucí, aby byly povolovány ústředním orgánem státní správy, a je rovněž nezbytné
povolovat tímto úřadem všechny stavby v areálu jaderného zařízení.
Přestože se jedná o změnu, jejímž účelem je korekce platného stavu, není navrhován návrat
k původnímu znění, ale vzhledem k méně jednoznačné definici pojmu „provozní celek“, který byl použit
ve stavebním zákoně, je navrhováno využití pojmů z nového atomového zákona. Je navrhováno využití
pojmu „areál jaderného zařízení“, který je nově definován v atomovém zákoně (§ 4 odst. 1 písm. j)) a
stanoví, že se jedná o „střežený prostor jaderného zařízení a prostor k němu přiléhající, který je využíván
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k zajištění výkonu činností souvisejících s využíváním jaderné energie“. Střežený prostor je podle
atomového zákona prostor jaderného zařízení, který je ohraničen mechanickými zábranami. Prostor
k němu přiléhající je pak prostorem, na kterém jsou umístěny stavby, které jsou součástí vnitřního
havarijního plánu podle atomového zákona. Areál nového jaderného zařízení je navržen v Zadávací
bezpečnostní zprávě, která je podkladem k žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení podle
atomového zákona. Tato definice je výrazně jednoznačnějším vymezením než pojem provozní celek.
Využití definice areálu jaderného zařízení rovněž zajistí vhodné provázání stavebního a atomového
zákona a dojde k naplnění účelu, pro který byla úprava stavebního zákona v souvislosti s atomovým
zákonem přijímána.
V souladu s projednávaným vládním návrhem novely stavebního zákona je v pozměňovacím návrhu
zachována kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu k vydávání povolení (vyjma pravomocí ve
věcech územního rozhodování) pro stavby ropovodů a produktovodů.
Stavba ropovodu je zařazena mezi projekty společného zájmu (PCI) ve smyslu Nařízení (EU) č. 347/2013
ze dne 17. 4. 2013. Proces povolování PCI bude upraven zvláštním zákonem splňujícím požadavky
Nařízení, kde všechny tyto projekty budou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je stanoveno Usnesením vlády ČR č. 733 ze dne 10. 9. 2014
vnitrostátním příslušným orgánem odpovědným za uskladňování a koordinaci procesu udělování
povolení pro PCI. Je žádoucí, aby ropovody a produktovody, které jsou stejného charakteru (přepravují
produkty ropy), spadaly do působnosti jednoho stavebního úřadu. (pozn. převzato z důvodové zprávy
k vládnímu návrhu)

