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Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 52 ze
14. schůze konané dne 27. února 2008 (tisk 396/1)
1. bod 1 zní:
„Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a
zní:
„§ 28a
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
(1) Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci
povrchových vod pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich
územní ochraně před jinými aktivitami vymezit jako území chráněná pro
akumulaci povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití,
umisťovat stavby a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo
podstatně neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.
(2) Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní
zásady využití těchto území pořídí Ministerstvo zemědělství v dohodě
s Ministerstvem životního prostředí. Generel je podkladem pro návrh politiky
územního rozvoje18a).
18a)
§ 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).“,“
2. za bod 4 se vkládá nový bod, který zní:
„… V § 88 odst. 15 větě druhé se za slovo „infrastruktury“ vkládají slova „ , a to
zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje“.“,


ostatní body se přečíslují,

3. za dosavadní bod 8 se vkládá nový bod, který zní:
„… V § 115 odst. 18 se věta čtvrtá zrušuje.“,
4. k čl. II
doplňuje se nový bod 3, který zní:
„3. Pro náhradu škody na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách
suchých nádrží sloužících k ochraně území obce, kraje nebo státu, vybudovaných
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 68 odst. 2 zákona č.
254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
obdobně.“,
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B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru č. 76 ze 23. schůze
konané dne 27. února 2008 (tisk 396/2)
1. Dosavadní bod 1 nově zní:
„1. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:
„§ 28a
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
(1) Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci
povrchových vod pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní
ochraně před jinými aktivitami vymezit jako území chráněná pro akumulaci povrchových
vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další
činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro
akumulaci povrchových vod.
(2) Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady
využití těchto území pořídí Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního
prostředí. Generel je podkladem pro návrh politiky územního rozvoje.18a)
______________________________________
18a)
§ 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.“.
2. Za dosavadní bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní:
„5.
V § 88 odst. 15 se ve větě druhé za slovo „infrastruktury“ vkládají slova „a to zejména
pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje“.
Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 6 až 10.
3. Za dosavadní bod 8 se vkládá nový bod 9, který zní:
„9.
V § 115 odst. 18 se věta čtvrtá zrušuje.“.
Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.
4. V Čl. II (Přechodná ustanovení) se doplňuje bod 3, který zní:
„3. Na náhradu škody na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách suchých
nádrží sloužících k ochraně území obce, kraje nebo státu, vybudovaných před účinností tohoto
zákona, se použije § 68 odst. 2 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, obdobně.“.
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C. Poslanec Ladislav Šustr
V čl. II – přechodná ustanovení se doplňuje bod 3, který zní:
„3. Ministr financí se zmocňuje použít prostředky určené na odstranění povodňových škod
vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření, které byly převedeny do státních
finančních aktiv, také na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 na vodních
tocích a vodních dílech. O toto použití se zvyšují celkové rozpočtové výdaje státního rozpočtu
a snižují stavy na účtech státních finančních aktiv.“.

V Praze dne 12. března 2008

Ing. arch. Václav Mencl, v.r.
zpravodaj výboru pro životní prostředí a zemědělského výboru

