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USNESENÍ
ústavně právního výboru
ze 17. schůze
dne 9. května 2018
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance,
Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara,
Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry
Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 76)

Po vyjádření člena návrhové skupiny poslanců posl. Ing. Martina Kolovratníka,
zpravodaje posl. Bc. Mikuláše Ferjenčíka a po rozpravě
ústavně právní výbor
I.
II.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu
zákona tuto změnu a doplněk:
 V článku I se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pokud je správní rozhodnutí v řízení podle § 1 podmíněno závazným
stanoviskem a dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska toto
závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl
správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že
rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému
později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží.“.“.


Ostatní body se přečíslují.

III.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu
zákona pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny – sněmovní tisk č. 76/6 s tím, že


Bod 4
doporučuje vypustit a ostatní body přečíslovat,



Bod 19 (příloha k návrhu zákona)
nebyl posuzován,

IV.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

V.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru,

VI.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem
Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Bc. Mikuláš FERJENČÍK v. r.
zpravodaj výboru

Mgr. Marek VÝBORNÝ v. r.
ověřovatel výboru

Marek BENDA v. r.
předseda výboru
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