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http://wiki.aktualne.centrum.cz/al-kaida/
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http://nesehnuti.cz/vystupy/hyper/soud-zivotni-prostredi-je-dulezitejsi-nez-zajmy-bauhausu/
http://nesehnuti.cz/vystupy/hyper/soud-zivotni-prostredi-je-dulezitejsi-nez-zajmy-bauhausu/
http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/ms_pr_usneseni_8a_131_2010_151211-kopie.pdf
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2011&php=tz111216.php
http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/111215_Splnte-sliby-pripravte-moderni-energetickou-koncepci.pdf
http://arnika.org/kaly-chalupuv-urad-posvetil-nezakonne-rozhodnuti-kraj
http://arnika.org/kaly-chalupuv-urad-posvetil-nezakonne-rozhodnuti-kraj
http://arnika.org/integrovane-povoleni-pro-cizkovickou-cementarnu-je-pro-spalovani-ostravskych-kalu-nedostatecne
http://arnika.org/integrovane-povoleni-pro-cizkovickou-cementarnu-je-pro-spalovani-ostravskych-kalu-nedostatecne
http://arnika.org/vlada-schvalila-novelu-stavebniho-zakona-bez-vetsiho-omezeni-prav-obcanu
http://arnika.org/vlada-schvalila-novelu-stavebniho-zakona-bez-vetsiho-omezeni-prav-obcanu
http://arnika.org/vlada-schvalila-novelu-stavebniho-zakona-bez-vetsiho-omezeni-prav-obcanu
http://arnika.org/co-dostanou-stromy-u-silnic-pod-stromecek-snazsi-kaceni
http://arnika.org/co-dostanou-stromy-u-silnic-pod-stromecek-snazsi-kaceni
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=528&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=528&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=528&CT1=0
http://arnika.org/pozor-alej-z-ceske-krajiny-zmizelo-na-100-tisic-stromu
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/skola-obcanske-iniciativy-nauci-mlade-lidi-jak-se-zapojit-do-reseni-problemu-ve-svem-ok/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=93d938e96e
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/skola-obcanske-iniciativy-nauci-mlade-lidi-jak-se-zapojit-do-reseni-problemu-ve-svem-ok/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=93d938e96e
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/skola-obcanske-iniciativy-nauci-mlade-lidi-jak-se-zapojit-do-reseni-problemu-ve-svem-ok/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=93d938e96e
http://arnika.org/mesta-a-obce-mohou-vyrazne-zvysit-recyklaci-odpadu-a-jeste-na-tom-usetrit-ukazala-studie-arniky
http://arnika.org/mesta-a-obce-mohou-vyrazne-zvysit-recyklaci-odpadu-a-jeste-na-tom-usetrit-ukazala-studie-arniky
http://arnika.org/mesta-a-obce-mohou-vyrazne-zvysit-recyklaci-odpadu-a-jeste-na-tom-usetrit-ukazala-studie-arniky
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http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2320808
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2320808
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2319887
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2319887
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Facebook-prechazi-na-obnovitelne-zdroje/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Facebook-prechazi-na-obnovitelne-zdroje/
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2320246
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2320246
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2320246
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx2--&x=2319888
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx2--&x=2319888
http://www.temelin.cz/
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Ohrožení pro stromy podél silnic 
Poslanecká sněmovna se zabývá novelou zákona o pozemních komunikacích, která ale také 
mění  zákon o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto návrhu mají mít správci silnic opět 
možnost odstraňovat dřeviny rostoucí podle silnic bez povolení. Tato situace panovala v 
České republice do roku 2009 a byla považována za neudržitelnou. Pokud bude nova úprava 
schválena, nevydrží přísnější režim kácení ani celé tři roky.  
 
Schůze  
 
Další řádná schůze poslanecké sněmovny bude zahájena 31. ledna. Její program zatím nebyl 
zveřejněn. Schůze senátu bude zahájena 11. ledna. 
 

Na schůzi poslanecké sněmovny budou projednávány následující předpisy: 
 

- Návrh Plzeňského kraje na zákon o NP Šumava. Návrh zákona trpí řadou formálních ale i obsahových 
vad. Pro přírodně mimořádně hodnotné území NP Šumava by takový předpis nezajistil odpovídající 
úroveň ochrany, nejsou respektovány standardy běžné v zahraničních právních úpravách 
středoevropských národních parků ani doporučení Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), 
nejsou dodrženy ani mezinárodní závazky ČR. Vláda k zákonu přijala negativní stanovisko. Zákon leží 
v PSP již od září a ještě nebyl projednán v 1. čtení, i na této schůzi ho poslanci vyřadili z programu. 
Možná ale na jeho projednání dojde, pokud se MŽP rozhodne předložit k němu svůj komplexní 
pozměňovací návrh.  

- Vládní návrh, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích. V souvislosti s úpravou mýtného 
navrhuje nepříznivě změnit nedávno měněný režim kácení stromořadí podél silnic.  Stromy bude 
možné kácet bez povolení, bude stačit ohlášení předem. Výjimkou jsou pak stromy rostoucí ve 
stromořadí, na které se tento režim nevztahuje. 

- Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tlaku zahájeného 
infringementu byl návrh schválen již v prvním čtení a ten samý den i zaslán senátu.  Obsahem novely 
je pouze rozšíření možnosti napadnout žalobou i procesy, které začali před účinností novely 
upravující tuto zvláštní žalobní legitimaci, tj. před prosincem 2009.  Novelizace nebude mít na běžnou 
praxi vliv. 

- Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Negativní návrh, který odmítá podporovat 
OZE překračující národní plán. Návrh byl již schválen ve 3. čtení a včetně schválení některých z 
několika desítek stran pozměňovacích návrhů, které již byly zapracována. Tisk byl odeslán do senátu 
a přikázán k projednání výborem pro hospodářství a výbore pro místní rozvoj. Po jejich zapracování, 
bude tisk odeslán do senátu.  

- Zbrusu nový zákon o ochraně ovzduší  a látkách, které poškozují ozonovou vrstvu by měl vyřešit 
současné překračování limitních hodnot emisí, které se již nedaří dále snižovat. Nadměrné znečištění 
má negativní dopad na lidské zdraví a navíc vystavuje Českou republiku riziku sankcí ze strany 
Evropské unie. Nový zákon proto optimalizuje programové nástroje (Národní program snižování 
emisí ČR, programy ke zlepšení kvality ovzduší v zónách a aglomeracích). Vůči jednotlivým zdrojům 
posiluje individuální přístup, včetně zohlednění místních podmínek prostřednictvím emisních stropů. 
Návrh zpřísňuje emisní limity, technické požadavky i revise poplatků pro jednotlivé zdroje. K zákonu 
byly ve výborech podány velmi sporné pozměňovací návrhy. Nový zákon o ochraně ovzduší byl 
nakonec take jednomyslně vyřazen z programu. Důvodem může být slibovaná účinná kontrola 
domácích topenišť proti případnému spalování odpadků. Podle dosud zveřejněných informací by 
starosta obce dával podnět k provedení kontroly, kterou by prováděla obec s rozšířenou působností. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=435
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=528
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=538
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=369
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=449&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=445
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Komplexní pozměňovací návrh, které by kontrolu domácích topenišť upravil, ale ještě nebyl 
předložen.  

- Nový občanský zákoník upravuje i občanská sdružení (nově spolky), nadace i veřejnou prospěšnost. 
Současná podoba návrhu byla právě ve výše zmíněných oblastech zásadně změněna a je pro 
neziskový sektor příznivější než verze předchozí. Úprava spolků je mnohem podrobnější než to bylo 
doposud, ale většina z ustanovení jsou dispozitivní, občanská sdružení proto budou mít volnost 
upravit si svoje poměry svobodně sama a nový zákon pro ně nebude představovat žádnou zátěž. 
Občanský zákoník také (již přes měsíc) čeká na zapracování pozměňovacích návrhů. 

- Poslanecký návrh novelizace zákona o pozemních komunikacích je nyní přikázán výborům. Cílem 
návrhu je dále zvýšit slevy na mýtném.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=362
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=485
file:///C:/Users/Kruh3/Documents%20and%20Settings/Users/Kruh3/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/durban-nova-dohoda-je-na-svete-platit-bude-od-roku-2020-009416
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/durban-nova-dohoda-je-na-svete-platit-bude-od-roku-2020-009416
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/durban-nova-dohoda-je-na-svete-platit-bude-od-roku-2020-009416
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/durban-nova-dohoda-je-na-svete-platit-bude-od-roku-2020-009416
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http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/cesi-a-slovaci-pozaduji-mirnejsi-pravidla-pro-chemicky-prumysl-009422
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/cesi-a-slovaci-pozaduji-mirnejsi-pravidla-pro-chemicky-prumysl-009422
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/danske-predsednictvi-na-zivotni-prostredi-zapominat-nebude-009447
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/danske-predsednictvi-na-zivotni-prostredi-zapominat-nebude-009447
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/usa-se-nelibi-rozsudek-soudniho-dvora-eu-o-emisnich-povolenkach-v-letectvi-009451
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/usa-se-nelibi-rozsudek-soudniho-dvora-eu-o-emisnich-povolenkach-v-letectvi-009451
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/prumyslove-regiony-eu-postradaji-kvalitnejsi-legislativu-o-ochrane-ovzdusi-009452
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/prumyslove-regiony-eu-postradaji-kvalitnejsi-legislativu-o-ochrane-ovzdusi-009452
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/nerv-cr-by-na-ceste-z-krize-mohly-pomoct-i-usporne-budovy-009427
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/nerv-cr-by-na-ceste-z-krize-mohly-pomoct-i-usporne-budovy-009427
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http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/energeticke-plany-eu-do-roku-2050-zrejme-potesi-plynare-009436
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/energeticke-plany-eu-do-roku-2050-zrejme-potesi-plynare-009436
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-chce-navysit-rozpocet-komunitarniho-programu-life-009415
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-chce-navysit-rozpocet-komunitarniho-programu-life-009415
http://www.youtube.com/watch?v=PGfDc33y8uQ
http://dopravnifederace.cz/_files/file/Infolist_omyly_o_mytnem.pdf
http://ekopolitika.cz/
http://www.timur.cz/22-publikace-timur/36-edice-inspirace/sada-indikatoru-dopadu-ekonomicke-krize-sidek-v-prostredi-mikroregionu/details.html
http://www.timur.cz/22-publikace-timur/36-edice-inspirace/sada-indikatoru-dopadu-ekonomicke-krize-sidek-v-prostredi-mikroregionu/details.html
http://www.timur.cz/22-publikace-timur/36-edice-inspirace/sada-indikatoru-dopadu-ekonomicke-krize-sidek-v-prostredi-mikroregionu/details.html
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http://glopolis.org/cs/clanky/biopaliva-paliva-za-jidlo
http://www.temelin.cz/images/PDF/infolist_atom_neni_reseni_www.pdf
http://arnika.org/pribehy-prazskych-stromu-a-parku-a-lidi-kteri-je-chrani
http://www.hnutiduha.cz/uploads/media/vyhrnme_si_nohavice.pdf
http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/oceany/Letak_ryby_3.pdf
http://www.bioinstitut.cz/documents/web_klima.pdf
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=F9C3807A-5056-B741-DBC45291E62A7453
http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.htm
http://www.un.org/democracyfund
http://www.techsoup.cz/
http://www.mzp.cz/cz/vyberove_rizeni_nno_2012
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=69
http://www.czp.cuni.cz/
http://www.czp.cuni.cz/
http://www.ujep.cz/
http://www.ujep.cz/
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http://www.czp.cuni.cz/
https://www.czp.cuni.cz/dotaz/index.php?sid=29478&lang=cz
https://www.czp.cuni.cz/dotaz/index.php?sid=29478&lang=cz
http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/dobrovolnictvi-v-ochrane-zivotniho-prostredi/
http://www.bioinstitut.cz/documents/SLUNAKOV2012pozvankakopie_001.pdf
http://www.toulcuvdvur.cz/details/380-reportaz-o-vzniku-fairtradovych-vyrobku-v-ghane-a-v-indii?xref=1462
http://www.csop.cz/dumochrancuprirody
http://www.terezanet.cz/zprava-prihlaste-se-do-kurzu-kritickeho-mysleni-150.html
mailto:pvc@arnika.org
http://arnika.org/program-toxicke-latky-a-odpady-prijme-zastupce-vedouciho-programu
http://arnika.org/asistentka
mailto:arnika@arnika.org
http://hnutiduha.cz/o-nas/detail-pozice/article/hnuti-duha-hleda-pracovnika-pracovnici-programu-energie/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=54f4b3a92c
http://hnutiduha.cz/o-nas/detail-pozice/article/hnuti-duha-hleda-pracovnika-pracovnici-programu-energie/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=54f4b3a92c
mailto:jaromir.nemec@hnutiduha.cz
http://hnutiduha.cz/o-nas/detail-pozice/article/hnuti-duha-hleda-reditele-reditelku/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=da610452a0
mailto:jaromir.nemec@hnutiduha.cz
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Projekt, v jehož rámci je Zpravodaj připravován, byl také finančně podpořen: 
 

http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-novelu-stavebniho-zakona-bez-vetsiho-omezeni-prav-obcanu/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/otevreny-dopis-clenum-vlady-ceske-ekozakazka/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/otevreny-dopis-vime-jak-zachranit-miliardy/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/splnte-sliby-a-pripravte-moderni-energetickou-koncepci-panove-predsedove-necasi-schwarzenbergu-a-johne/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/legislativni-rada-vlady-o-novele-stavebniho-zakona-ano-ale-jen-s-ucasti-obcanu/

