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 první, článek I, § 2 písm. m) zní:
„m) digitální technickou mapou databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické
infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních,
které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn
dopravní a technické infrastruktury.“
2. V části první, článek I, bod třetí, §4b odst. 4 písm. a) se za slova „včetně údajů o jejich
ochranných a bezpečnostních pásmech“ vkládají slova „a údajů o záměrech na provedení
změn dopravní a technické infrastruktury v území“.
3. V části první, článek I, bod třetí, §4b odst. 5 zní:
„(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje o vlastnících, správcích, provozovatelích
a editorech objektů a zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické mapy kraje
včetně způsobu a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a
editorech podle věty první a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů podle odstavce 4
stanoví prováděcí právní předpis.“
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
K bodu 1 až 3 – Dle § 27 odst. 2 stavebního zákona pořizuje příslušný pořizovatel územně
analytické údaje na základě průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou mj. také
„informace nebo data o záměrech na provedení změny v území“.
Z § 27 odst. 3 stavebního zákona, jehož novelizace je obsažena v komplexním pozměňovacím
návrhu, pak vyplývá, že vlastník dopravní a technické infrastruktury splní svou povinnost
poskytnout údaje o území právě jejich poskytnutím do digitální technické mapy dle zákona o
zeměměřičství. Aktuálně navrhované znění § 2 písm. m) a § 4b odst. 4 písm. a) zákona o
zeměměřičství však nereflektuje skutečnost, že by v DTM měly být obsaženy taktéž údaje o
záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury, proto je tímto způsobem
nezbytné doplnit definici digitální technické mapy a ustanovení definující obsah digitálně
technické mapy. Pojem „záměr“ v navrhované úpravě zahrnuje toliko záměr na provedení změn
v území ve smyslu stavebního zákona, nikoliv záměr dle § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem na provedení změny
dopravní a technické infrastruktury se pak rozumí rovněž záměr vybudování nového objektu či
zařízení, nikoli pouze záměr změny objektu či zařízení stávajícího.
Adekvátním způsobem je nezbytné upravit taktéž zmocňovací ustanovení v § 4b odst. 5 zákona o
zeměměřičství, aby bylo možné podrobně vymezit obsah DTM také ve vztahu k záměrům.
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TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ VE KOMPLEXNÍHO POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU ZE DNE
7. 11. 2019 S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
§2
…
m) digitální technickou mapou databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické
infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které
zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn dopravní
a technické infrastruktury.
…
§ 4b
Digitální technická mapa kraje
(1) Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy
kraje je krajský úřad v přenesené působnosti.
(2) Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely
územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací
o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů
o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
(3) Digitální technická mapa kraje má veřejnou a neveřejnou část. Prováděcí právní předpis
stanoví, které údaje digitální technické mapy kraje jsou veřejné a neveřejné.
(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o
a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické
infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o
záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území,
b) umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a
vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které
charakterizují základní prostorové uspořádání území.
(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje o vlastnících, správcích, provozovatelích a
editorech objektů a zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické mapy kraje včetně
způsobu a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech podle věty
první a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní
předpis.
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