SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
302.
USNESENÍ SENÁTU
ze 12. schůze, konané dne 22. srpna 2013
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského
půdního
fondu,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
a
zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 147/

Senát

I.
II.

vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích
návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;
pověřuje senátory Pavla Eyberta a Miloše Vystrčila odůvodněním usnesení Senátu
na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Tomáš Grulich v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 302
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.334/1992., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o
Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1. V čl. I bodě 38 v § 11a odst. 1 písm. i) za slovo „státu“ vložit slova „a kraje“.
2. V čl. I bodě 38 v § 11a odst. 1 písm. j) slova „,obsažené v územně plánovací
dokumentaci schválené do 31. prosince 2013“ vypustit.

3. V čl. I bod 46 upravit takto:
„46. § 14 zní:
„§ 14
Pověřené obecní úřady a na území hlavního města Prahy úřady městských částí
a) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, zda jde o součásti
zemědělského půdního fondu,
b) udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře do 1 ha, a u dočasného
odnětí vydávají u souhlasů jimi vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
podle § 11b odst. 2,
c) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu a podle § 11 odst. 8 rozhodnutí o přechodu
platební povinnosti,
d) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností
uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a neplněním podmínek jimi vydaných
souhlasů,
e) kontrolují plnění
rekultivací

podmínek

jimi

vydaných

souhlasů,

včetně

provádění

dočasného odnětí a opatření k nápravě jimi uložených,
f)

projednávají správní delikty podle tohoto zákona, nejsou-li k tomu příslušné
jiné orgány zemědělského půdního fondu.“.“.

4. V čl. I bodě 47 § 15 upravit takto:
„§ 15
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a) udělují podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
b) udělují podle § 3 odst. 2 souhlas se skrývkou kulturních vrstev půdy a hlouběji
uložených zúrodnění schopných zemin,
c) rozhodují podle § 3 odst. 7 v pochybnostech o stáří dřevin,

d) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností
uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 2,5 a 6 a neplněním podmínek
jimi vydaných souhlasů,
e) kontrolují plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2, 5,
a 6, a opatření k nápravě jimi uložených,
f)

udělují souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních
nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém
správním obvodu,

g) ohledně erozního ohrožení půdy podle § 3b pořizují informace o půdě, hodnotí
stav půdy a informace předávají do evidence informací o kvalitě půdy,
h) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou
regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
i)

udělují podle § 7 odst. 4 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa
nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,

j)

projednávají správní delikty podle tohoto zákona, nejsou-li k tomu příslušné
jiné orgány zemědělského půdního fondu,

k) jsou dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního
fondu o výměře od 1 ha,
l)

jsou dotčeným správním úřadem v řízeních podle zákona o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, mají-li být návrhem společných zařízení 38)
dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha,

m) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, neníli podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.
___________________
38)
§ 9 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění zákona č.186/2006 Sb., a zákona č.203/2012 Sb.“.
5. V čl. I bod 63 upravit takto:
„63. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Orgány zemědělského půdního fondu zasílají stejnopisy jimi vydaných
souhlasů s odnětím podle § 9 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
územním obvodu se nachází půda tímto souhlasem dotčená, nebo její největší část.“.
6. V čl. I bod 64 vypustit.
Následující body 65 až 94 označit jako body 64 až 93.
7. V bodě 68 (dosavadní bod 69) v § 20b odstavec 4 upravit takto:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni obecní úřad
obce s rozšířenou působností, s výjimkou správních deliktů podle § 20 odst. c) a h),
které projednává pověřený obecní úřad, a s výjimkou správních deliktů podle § 20
odst. 1 písm. a), e) a f) a §20a odst. 1 písm. a), e) a f), které projednává inspekce.“.
8. V čl. V bodě 1 slova „bodů 74 až 94“ nahradit slovy „bodů 73 až 93“.

