Zápis
ze 14. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí,
která se konala dne 27. února 2008

Přítomni:

RNDr. Libor Ambrozek, Ing. František Dědič, Mgr. Vladimír Dlouhý, Bc.
Kateřina Konečná, Ing. Jiří Krátký, Jan Látka, Ing. Ladislav Libý, Ing. arch.
Václav Mencl, Ladislav Mlčák, MVDr. Přemysl Rabas, Ing. Ladislav Šincl, Mgr.
Tomáš Úlehla, Ing. Miroslav Váňa, RNDr. Pavel Vanoušek

Nepřítomni:

Vlastimil Aubrecht, PhDr. Robin Böhnisch, Ing. Radim Fiala, Zdeněk Mach

Hosté:

náměstek Mze Ing. Karel Tureček, náměstek MŽP JUDr. Jan Dusík a
další hosté

Schválený program:
Schůzi výboru zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí RNDr. Libor Ambrozek.
09.30 hod.
1.
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 396)
Zpravodaj: posl. Ing. arch. Václav Mencl
Odůvodní zástupce Ministerstva zemědělství
Předseda výboru uvedl, že k tomuto jednání předcházelo pracovní setkání ke koncepci
protipovodňových opatření v ČR v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona, kterou
uspořádal zemědělský výbor společně s výborem pro životní prostředí dne 20. února 2008 a se
zástupci Ministerstva zemědělství.
S předkladatelskou zprávou vystoupil náměstek Ing. Karel Tureček, který zdrůraznil, že
Ministerstvo zemědělství spolu se správci vodních toků předpokládá, že navrhovaná novela
umožní realizaci protipovodňových opatření a tím zvýší účinnějších ochranu životů a zdraví
obyvatelstva a majetku v rámci povodňových událostí.
Předkladatelskou zprávu přednesl poslanec Václav Mencl. Zdůraznil, že je potřeba úpravy
protipovodňových opatření zrealizovat, ale tím vzniknou potíže (prodej polí, louky). Je to
problém od r. 1997. Na základě pracovního jednání předložil ještě pozměňovací návrh.

V obecné rozpravě rozpravě pak vystoupili poslanec Ambrozek, Krátký, nám. Tureček a
ředitel Punčochář. Náměstek Tureček sdělil, že MZE ve spolupráci s MŽP připravuje ke 30.
červnu 2008 předložit novelu vodního zákona, do Poslanecké sněmovny by měla dorazit v září.
Navrhuje uspořádat společný seminář se zemědělským výborem.
V podrobné rozpravě proběhla debata o pozměňovacích návrzích poslance Mencla a
v konečném hlasování byly všechny jeho připomínky přijaty.
V závěrečném hlasování o usnesení, kdy výbor doporučil Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR návrh schválit se změnami a doplňky – z přítomných14 poslanců hlasovalo všech
14 poslanců.

USNESENÍ č. 52
Po odůvodnění náměstka ministra zemědělství Ing. Karla Turečka, zpravodajské zprávě
posl. Ing. arch. Václava Mencla a po rozpravě
výbor pro životní prostředí
I.

doporučuje

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila,

II.

doporučuje
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala k tomuto návrhu
zákona tyto změny a doplňky:
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.“,

III.

pověřuje
sněmovny,

předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké

IV.

zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí,

V.

zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

11.00 hod.
2.
Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava
Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění pozdějších předpisů (tisk 367)
Zpravodaj: posl. Mgr. Tomáš Úlehla
Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců
Předseda Ambrozek předal slovo paní poslankyni Konečné.

Na úvod tohoto bodu poslankyně Konečná uvedla, že se připravuje velká novela o
odpadech. V tomto návrhu by se chtěli dotknout hlavně problému autovraků a elektrošrotu.
Se zpravodajskou zprávou vystoupil poslanec Úlehla.
Náměstek JUDr. Jan Dusík přislíbil poslat velkou novelu o odpadech do připomínkového
řízení během měsíce září tohoto roku. Nebude se ovšem týkat problematiky obalů.
Předseda Ambrozek v obecné rozpravě uvedl, že problémem autovraků se bude zabývat i
několik dalších výborů. Navrhl, aby k tomuto předloženému návrhu byl uspořádán seminář s
účastí odborné veřejnosti. V obecné rozpravě vystoupili poslanci Dlouhý, poslanec Vanoušek.
Poslankyně Konečná podpořila návrh předsedy Ambrozka přerušit projednávání tohoto návrhu
zákona a předložit jej k projednání do podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a
ochranu klimatu a svolat v březnu na toto téma seminář.
V závěrečném hlasování o usnesení, kde výbor přerušuje projednávání návrhu zákona a
ukládá předsedovi podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu svolat
v měsíci březnu seminář – z přítomných 11 poslanců hlasovalo všech 11 poslanců.

USNESENÍ č. 53
Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Bc. Kateřiny Konečné, zpravodajské
zprávě posl. Mgr. Tomáše Úlehly a po rozpravě
výbor pro životní prostředí
I.

přerušuje

projednávání tohoto návrhu zákona,

II.

ukládá
předsedovi podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu
klimatu svolat v měsíci březnu seminář k věcnému dopracování a legislativním úpravám
předmětného návrhu na změnu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 3:

Různé

Předseda Ambrozek navrhl a poté výbor odsouhlasil jako náhradníky pro pracovní cestu
do Vietnamu Ladislava Melčáka, do Srbska a Černé Hory Ing. Jiřího Krátkého.
Poslankyně Kateřina Konečná navrhla uspořádat seminář k obnovitelným zdrojům energie
s pozváním zástupců Ministerstva životního prostředí – termín první výborový termín –
odpolední zasedání.
Termín příští výborové schůze byl stanoven na středu 2. dubna, výjezdní zasedání na
Severní Moravu, Beskydy a Karvinsko 8. – 10. dubna 2008.

/Schůze byla ukončena ve 12,30 hodin/

Ing. Miroslav V á ň a v.r.
ověřovatel výboru

RNDr. Libor A m b r o z e k v.r.
předseda výboru

