EIA
= Environmental impact assessment
= Posuzování vlivů na životní prostředí
Historie
•

The National Environmental Policy Act (NEPA 1.ledna 1970 USA), Australia (1974), Francie
(1976)

•

Původní zákon v ČR 244/1992sb.

•

Aktuální platná právní norma v ČR 100/2001sb.

•

Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je založen na systematickém
zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí.

•

Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných
záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.
Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.

Legislativa
•

Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní
realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o
povolení záměru.

•

Platný zákon100/2001sb.

•

Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice ČR (Espoo)

•

Úmluva o přístupu k environmentálním informacím (Aarhus)

Základní pojmy
•

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1
výše zmíněného zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby,
komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich
změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.

•

Záměr

•

Dotčené území

•

Dotčený územní samosprávný celek(DÚSC)

•

Dotčený správní úřad (DSÚ)

•

Oznamovatel

•

Příslušný úřad (MŽP, orgán kraje)
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Oznámení


Oznámení podlimitního záměru



Předkládá oznamovatel



Pokud je záměr na více než jednom kraji zasílá se oznámení MŽP



Písemně a ne technickém nosiči dat



Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení



Oznámení



Informace o zveřejnění

Zjišťovací řízení


Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do

dokumentace


Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení



Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 a příslušný úřad

neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, může v závěru podle odstavce
3 stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci

Dokumentace
•

Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje náležitosti na základě
tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli

•

Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od
zveřejnění informace o dokumentaci

Posudek
•

Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou

•

Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě dokumentace, popřípadě oznámení
a všech podaných vyjádření k nim

•

Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace
včetně všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli posudku doručena

Veřejné projednání
•

Zveřejnění nejméně 5 dnů před konáním

•

Konání nejpozději pět dní po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku posudku

•

Předčasné ukončení

•

Úplný záznam a jeho zveřejnění(oznamovatel, DSÚ, DSÚC

•

Zápis

Informace o zveřejnění

Stanovisko
•

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání a vyjádření
k nim vydá příslušný úřad stanovisko ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření
k posudku.

•

Je zaslané ve lhůtě 7 pracovních dnů od jeho vydání (oznamovateli, DSÚ, DSÚ

Autorizace
•

Zpracovávat oznámení,dokumentaci a posudek mohou pouze fyzické osoby, které jsou
držiteli autorizace

•

Bezúhonnost

•

Odborná způsobilost

•

Minimální praxe v oboru 3 roky

•

Uděluje se na dobu 5 let, lze prodloužit o dalších 5 let

•

Seznam autorizovaných osob

Kategorie záměrů
•

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
KATEGORIE I

- Záměry uvedené v příloze 1 kategorii I a změny těchto záměrů (pokud změna dosáhne příslušné
limitní hodnoty) podléhají posuzování vždy
•

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
KATEGORIE II

- Záměry uvedené v příloze 1 kategorii II a změny těchto záměrů (pokud změna dosáhne příslušné
limitní hodnoty) podléhají posuzování pokud se tak určí ve zjišťovacím řízení

Důležité termíny
•

Platnost stanoviska 2 roky ode dne jeho vydání, může být prodlouženo o další 2 roky a to i
opakovaně

Odkazy
•

http://www.cenia.cz

•

www.obcan.ecn.cz

