Pozměňovací návrh č. 1 senátora Ladislava Kosa
k novele zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA)
ST 148
Návrh zákona upravit takto:
V čl. I bodu 7 v § 3 písm. g) slova „řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které
podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí“ nahradit slovy „řízení vedené
k posuzovanému záměru nebo jeho změně a záměrům, které jsou uvedeny v příloze
č. 1 k tomuto zákonu v kategorii I a v kategorii II, včetně záměrů podlimitních“.
Promítnutí pozměňovacího návrhu do návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb.
7. V § 3 písmeno g) zní:
„g) navazujícím řízením řízení vedené k posuzovanému záměru nebo jeho změně a
záměrům, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu v kategorii I a v kategorii
II, včetně záměrů podlimitních podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí,
jde-li o
1. územní řízení,
2. stavební řízení,
3. společné územní a stavební řízení,
4. opakované stavební řízení,
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
6. řízení o povolení hornické činnosti,
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
10. řízení o vydání integrovaného povolení,
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru
nebo výkupu odpadů,
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li
vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 12 a
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud
nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek
rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska.“.
Zdůvodnění:
Návrh rozšiřuje okruh navazujících řízení, kterých se mohou účastnit mj.
občanské spolky, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem ( tzn.
navrácení spolků do řízení, ze kterých byly vyřazeny novelou stavebního
zákona).
Ing. Ladislav Kos, 18. 7. 2017

