
Návrh stavebního zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 1008/0 dne 11. 9. 2020. 
Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil 
zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční a navrhl přikázat k 
projednání dalšímu výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 
Stejnou informaci máme i ke změnovým zákonům (tisk č. 1009/0). Projednávání tisků je zařazeno na 
pořad 62. schůze (od 20. října 2020). 
 
27.10.2020 ministryně pro místní rozvoj vydává tiskovou zprávu s úvodním slovem 
Poslanecká sněmovna začne dnes (27. 10. 2020) v rámci prvního čtení projednávat nový stavební 
zákon. Jeho cílem je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které 
upravují nebo se dotýkají veřejného stavebního práva. Garančním výborem bude hospodářský výbor, 
který byl garančním výborem i k liniovému zákonu. Stavební zákon s ním významně souvisí. 
Zpravodajem zákona bude Martin Kolovratník.  
 
Skutečnost: 
Jednání 62. Schůze dne 27.10.2020 bylo zahájeno v 15.45 hod. 
Po úvodních bodech (omluva nepřítomných poslanců, návrhy na pevné zařazení navrhovaných bodů 
programu a jejich schvalování) si slovo vzal poslanec Ivan Bartoš: 
 
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout vyřadit z programu této schůze body 53 
a 54, je to tisk 1008 a 1009. Je to vládní návrh nového stavebního zákona. Je to tisk, který do 
Sněmovny putoval poměrně dlouho a provázela ho řada změn a koleček na úrovni LRV a vlády.  
Já si myslím, že to je poměrně komplexní tisk, ke kterému asi bude i řada vystoupení, protože na 
výboru pro veřejnou správu je i skupina, která se tímto návrhem intenzivně zabývá. Já si myslím, že 
vzhledem k tomu, jaké jsem měl informace z grémia, že ta pravděpodobnost, že dnes bychom ten bod 
stihli, není příliš velká, nerad bych ho přetahoval i třeba do té páteční schůze, kdy má být tedy řešen 
nouzový stav. Takže ten můj návrh - a mám tady i souhlas ze strany ODS, navrhujeme vyřadit bod 53 
a 54, tisk 1008 a 1009, návrh stavebního zákona z programu této schůze. Děkuji.  
  
V 16.00 hod. předsedající Vojtěch Filip: 
Pan kolega Bartoš navrhuje vyřadit body 53, 54, tisky 1008, 1009, stavební zákon, z programu této 
schůze.  
Zahájil jsem hlasování číslo 170. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.  
V hlasování číslo 170 z přítomných 129 pro 47, proti 51. Návrh nebyl přijat.  
 
Pak následovalo projednávání pevně zařazených bodů (na SZ nedošlo) a v cca 20.40 hod., 
předsedající Vojtěch Filip jednání dne 27.10.2020 končí slovy: 
Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní ministryni a končím dnešní jednací den s tím, že, vážené paní 
poslankyně, páni poslanci, ale i členům vlády sděluji, že podle dohody poslaneckých klubů z dnešního 
rána budeme pokračovat v 62. schůzi 30. října v 9 hodin. S tím, že na pořadu 30. října jsou body 
z bloku třetích čtení, a to minimálně bod 357 a pak body 503 a další body z bloku prvních čtení.  
(Jednání skončilo ve 20.41 hodin.)  
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