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Návrh
poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře
a Milana Šimonovského

na vydání
zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

-2Zákon
ze dne ……… 2008
kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament ČR se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I.
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů se mění následovně:

V § 70 se doplňuje odst. 4, který zní:
„(4) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije pro stavební řízení vedené podle
stavebního zákona35a.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

-3Důvodová zpráva
I.

Obecná část

Smyslem této novely je odstranit nesoulad mezi ustanoveními § 85 a § 109 stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb.) o účastnících územního a stavebního řízení a současným zněním § 70
zákona č. 114/1992 Sb.
Navrhovatelé navrhují, aby Sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas už v prvém čtení
podle § 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů. Důvodem je nesoulad mezi ustanoveními zmíněných zákonů, který vede
ke zbytečným nedorozuměním a soudních sporům a vyžaduje bezodkladné řešení.
Zkrácený způsob projednání návrhu nebude mít negativní vliv na kvalitu rozhodovacího
procesu s ohledem na technicko-legislativní povahu tohoto návrhu.
Dopad návrhu na státní rozpočet
Předložený návrh nemá dopady na státní rozpočet ani na jiné veřejné rozpočty.
Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
Návrh novely je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, slučitelnost s právními
akty Evropských společenství
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika v této
oblasti vázána.
II. Zvláštní část
K Čl. I:
Současná praxe vyžaduje odstranit nesoulad mezi ustanoveními § 85 a § 109 stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) o účastnících územního a stavebního řízení a současným
zněním § 70 zákona č. 114/1992 Sb.
Podle § 85, odst. 2, písm. c) zmíněného stavebního zákona jsou účastníky územního řízení
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Jako tento zvláštní předpis je v praxi
např. používán zákon č. 114/1992 Sb. Paragraf 109 však jako účastníky stavebního řízení tyto
osoby neuvádí.
Přesto je v praxi snaha používat tzv. zvláštní zákon i pro stavební řízení, což vede
k neodůvodněným průtahům tohoto řízení.
K Čl. II:
Navrhuje se vyhlásit účinnost zákona dnem jeho vyhlášení ve sbírce zákonů, neboť
legislativně-technický charakter prováděné změny nevyžaduje přípravu na jeho realizaci.
V Praze 22. srpna 2008
Miloš Melčák, v.r.
Michal Pohanka, v.r.
Karel Sehoř, v.r.
Milan Šimonovský, v.r.

-4Konsolidovaný text ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., který je dotčen navrhovanou
novelou:
114/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. února 1992
o ochraně přírody a krajiny
§ 70
Účast občanů
(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za
přímé
účasti
občanů,
prostřednictvím
jejich
občanských
sdružení34) a dobrovolných sborů či aktivů.
(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka,
jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody
a krajiny (dále jen "občanské sdružení") je oprávněno, pokud má
právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní
správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených
zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto
zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání,
lze
ji
podávat
opakovaně.
Musí
být
věcně
a
místně
specifikována.
(3)
Občanské
sdružení
je
oprávněno
za
podmínek
a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení,
pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu
bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno;
v tomto případě má postavení účastníka řízení. 35) Dnem sdělení
informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího
písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední
desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(4) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije
stavební řízení vedené podle stavebního zákona35a.
35a

§ 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

pro

