PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2019
VIII. volební období
___________________________________________________________

Pozměňovací návrh
Poslance Martina Kupky

k návrhu poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího
Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony

(sněmovní tisk č. 525/0
ve znění komplexního pozměňovacího návrhu ze dne 7. 11. 2019)

Pozměňovací návrh:
1. V části druhé, článku III se za bod 24 vkládá nový bod 25, který zní:
„25. V § 182 větě první se slova „, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická
osoba,“ nahrazují slovy „a § 180 odst. 2“.“.
Ostatní body se přečíslují.
2. V části druhé, článku IV bod třetí přechodných ustanovení zní:
„3. Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 20a odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti
tohoto zákona. Do doby nabytí účinnosti této vyhlášky se § 20a odst. 2 a 3, § 159 odst. 2 a §
180 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nepoužijí.“.
3. Část šestá, článek VIII zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7
a 8, čl. II, čl. III bodů 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27 a čl. IV, která nabývají účinnosti
patnáctým dnem po jeho vyhlášení.“.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

K bodu 1 - § 182 stavebního zákona
Upravuje se příslušnost stavebního úřadu k projednání přestupku podle § 180 odst. 2, který je do
zákona vkládaný pozměňovacím návrhem č. 3648 (poslanec M. Kupka). Bez této úpravy není
stanovena kompetence, kdo má nový přestupek projednat. Zároveň dochází k sjednocení
příslušnosti k projednání přestupku dle § 179 odst. 3 písm. b) tak, aby jej v prvním stupni
projednával stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona bez ohledu na
právní formu osoby, která se jej dopustila, neboť toto rozlišení se jeví jako neúčelné.
K bodu 2 – Přechodná ustanovení, bod 3
Jedná se o legislativně technické úpravy. V předloženém materiálu byly chybně provedeny odkazy
na nově vkládaná ustanovení.
K bodu 3 – Účinnost
Rozšiřuje se seznam novelizovaných nebo nově vkládaných ustanovení stavebního zákona, které
nabývají účinnosti v dřívějším termínu, než zbývající části návrhu zákona. Zejména se jedná o
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ustanovení vztahující se k jednotnému standardu vybraných částí územně plánovací dokumentace
(§ 20a).
TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH
ZMĚN A DOPLNĚNÍ
§ 182
Společná ustanovení
Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13, 15
a 16; přestupek podle § 179 odst. 3 písm. b), dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická
osoba, a § 180 odst. 2 v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
c) zákona. Dopustí-li se přestupku podle tohoto zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním
úřadem příslušným vést řízení o přestupku, určí nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je
stavebním úřadem, provede řízení a vydá rozhodnutí.
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