USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. září 2016 č. 828
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Vláda
I.

schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony, s úpravami podle připomínek uvedených ve stanovisku Legislativní rady vlády a
podle připomínek vlády;

II. ukládá
1. ministryni pro místní rozvoj vypracovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí
konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení,
2. ministryni pro místní rozvoj, ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy,
zemědělství, zdravotnictví, kultury, obrany, vnitra a spravedlnosti zanalyzovat při přípravě
právních předpisů, které se dotýkají územní přípravy, umisťování a povolování staveb,
možnosti zjednodušení a navrhovat konkrétní úpravy právních předpisů za účelem
dosažení
a) jednotné formy úkonů všech dotčených orgánů vstupujících do pořizování územně
plánovacích dokumentací a povolovacího řízení,
b) posílení vzájemné koordinace dotčených orgánů v souvislosti s územní přípravou a
povolováním záměru,
c) úprav souvisejících zákonů s maximální mírou integrace do pořizování územně
plánovacích dokumentací a povolovacího řízení prováděného podle stavebního zákona,
d) redukce související administrativní zátěže,
3. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zajistit ve spolupráci
s ministryní pro místní rozvoj a ministrem vnitra zvýšení příspěvku na výkon přenesené
působnosti vykonávané stavebními úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
na úseku územního plánování od nabytí účinnosti zákona podle bodu I tohoto usnesení,
4. ministryni pro místní rozvoj sledovat legislativní proces souvisejícího vládního návrhu
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky a zajistit jeho soulad s vládním návrhem zákona uvedeným
v bodě I a II/1 tohoto usnesení;

III. pověřuje
1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání
s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká členství České republiky
v Evropské unii,
2. ministryni pro místní rozvoj, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České
republiky;
IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministryně pro místní
rozvoj pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto usnesení jiného člena vlády.

Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí,
ministryně pro místní rozvoj,
ministři vnitra, životního prostředí,
průmyslu a obchodu,dopravy,
zemědělství,zdravotnictví,
kultury,obrany,
spravedlnosti

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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