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Úvodem

Co je to posuzování vlivů na životní prostředí? 

Velké stavby a další rozsáhlé činnosti a technologie velmi výrazným způsobem zasahují do území, v němž se přímo uskutečňují, i do životního prostředí ve svém okolí. Z tohoto důvodu procházejí jejich projekty procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Tento proces se zkráceně nazývá proces „EIA“ (z angl. Environmental Impact Assessement).
Proces posuzování vlivů na životní prostředí probíhá od 1. ledna 2002 podle nových pravidel, je tedy možné, že výklad určitých skutečností dozná v souvislosti s jejich uváděním v praxi určitých změn. Z tohoto důvodu je nutno tento separát brát jako první pokus o seznámení se s novým procesem posuzování vlivů na životní prostředí.

Jak je proces posuzování vlivů na životní prostředí upraven?

Základním právním předpisem upravujícím proces posuzování vlivů na životní prostředí je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Tento zákon 1. 1. 2002 nahradil stávající zákon upravující proces posuzování vlivů na životní prostředí, a to zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který dosud proces posuzování vlivů na životní prostředí upravoval a který dále upravuje pouze posuzování koncepcí (viz dále).

Kdy posuzování vlivů na životní prostředí probíhá?

Výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je shrnutí a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, které slouží jako odborný podklad pro správní orgány vydávající nezbytná povolující rozhodnutí potřebná k realizaci příslušného záměru. Mezi tato rozhodnutí patří zejména územní rozhodnutí a další rozhodnutí vydávaná na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale i celá řada dalších rozhodnutí a opatření vydávaná v nejrůznějších oblastech týkajících se životního prostředí (těžba nerostů, vodní hospodářství, jaderná energetika ad.).
Bez tohoto posouzení vlivů na životní prostřední nelze rozhodnutí nebo opatření pro záměry, pro které je posuzování vlivů na životní prostředí předepsáno, vydat.
Z tohoto vyplývá, že proces posuzování vlivů na životní prostředí probíhá před vydáním příslušných povolujících rozhodnutí, nejčastěji ještě před zahájením samotného řízení, v němž mají být tato rozhodnutí vydána.
Co je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí?

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou záměry uvedené v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jejich změny.
Tyto záměry se dělí na dvě skupiny: na záměry, u nichž se vždy posuzují vlivy na životní prostředí - tzv. kategorie I, a na záměry, u nichž se posuzují vlivy na životní prostředí v případě, pokud se tak stanoví v tzv. zjišťovacím řízení (viz dále) – tzv. kategorie II.
Změny těchto záměrů jsou změny, jimiž se zvyšuje kapacita nebo rozsah daného záměru o 25 % a více nebo pokud se významně mění použitá technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. O tom, zda budou u těchto změn posuzovány vlivy na životní prostředí, se opět rozhoduje ve zjišťovacím řízení.
Samostatnou skupinou, u níž se posuzují vlivy na životní prostředí, jsou koncepce. Pro ně je dán zvláštní režim, kterému je věnována samostatná kapitola.

Jaký je rozsah posuzování vlivů na životní prostředí?

Posuzování vlivů na životní prostředí zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých (zprostředkovaných) vlivů na životní prostředí.
Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí. Ty zahrnují vlivy na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Při tom se vychází ze zvláštních právních předpisů upravujících ochranu těchto složek. Posuzuje se i vzájemné působení a souvislosti těchto vlivů.
Posuzují se vlivy, které bude působit nejen provozování daného záměru, ale i jeho příprava, provádění, ukončení provozu a případná sanace či rekultivace. Zahrnuty musí být i vlivy možné havárie. Dále se hodnotí jak vlivy realizace záměru, tak i vlivy jeho neprovedení.
Posuzování musí zahrnovat i návrh opatření k předcházení, vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, popř. opatření ke zvýšení vlivů příznivých.
Při posuzování se vychází ze stavu v době oznámení záměru.

Jak se účastnit procesu posuzování vlivů na životní prostředí?

Procesu posuzování vlivů na životní prostředí se může účastnit každý, a to zasláním svého písemného vyjádření nebo účastí na veřejném projednání. Kdy a k jakým dokumentům se může veřejnost vyjadřovat a za jakých podmínek se svolává veřejné projednání bude předmětem výkladu v souvislosti s průběhem procesu.
Zvláštní postavení však mají občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které se stávají při splnění podmínek v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí uvedených účastníky navazujících správních řízení (tedy těch, v nichž se vydává rozhodnutí, pro něž je výsledek posuzování vlivů na životní prostředí podkladem). Za podobných podmínek je účastníkem navazujících řízení i obec, jejíž území by záměrem mohlo být výrazně ovlivněno.

Kdo vede proces posuzování vlivů na životní prostředí?

Orgány, které proces posuzování vlivů na životní prostředí vedou (příslušné úřady), jsou kraje a Ministerstvo životního prostředí (MŽP).
Ministerstvo životního prostředí zajišťuje proces posuzování vlivů na životní prostředí u záměrů:
-	uvedených v příloze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, u nichž je označen sloupec A, a změny těchto záměrů,
-	u všech záměrů, které předkládá Ministerstvo obrany,
-	u nichž si to se souhlasem kraje vyhradilo,
-	jejichž vlivy na životní prostředí přesahují hranice České republiky.

Posuzování ostatních záměrů je v kompetenci krajů. Je-li záměr navrhován na území více krajů, rozhoduje o tom, který z nich bude posuzování zajišťovat, Ministerstvo životního prostředí.


Průběh procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí


Průběh procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je možno zachytit následujícím schématem:


  Oznámení        Dokumentace        Posudek        Stanovisko    *


Oznámení

Každá osoba, která hodlá provést záměr uvedený v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je povinna předložit příslušnému úřadu jeho oznámení. Náležitosti tohoto oznámení stanovuje příloha č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; oznámení by mělo obsahovat i nástin uvažovaných hlavních variant záměru.
Ve lhůtě 5 pracovních dnů je oznámení zasláno k vyjádření dotčeným správním úřadům a obcím (popř. krajům). Do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení příslušný úřad též zveřejní informaci o oznámení, o tom, kdy a kde je do něj možno nahlížet, a dále všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.

Zveřejnění se provádí:
-	na úředních deskách dotčených správních úřadů a obcí, jejichž území nebo obvody zahrnují území, které může být záměrem závažně ovlivněno,
-	v místě obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlasu apod.) a
-	na internetu.

Den zveřejnění je den, kdy informace vyvěsil na úřední desce poslední dotčený správní úřad. Informace chráněné podle zvláštních předpisů se nezveřejňují. Stejným způsobem se zveřejňují všechny další dále uvedené informace.

Do 15 dnů od zveřejnění uvedených informací může každý příslušnému úřadu (tedy buď krajskému úřadu nebo MŽP) zaslat k oznámení své písemné vyjádření. Tuto lhůtu je nutno dodržet, neboť k později zaslaným vyjádřením se nepřihlíží. V případě, že oznámení má již rozsah předepsaný pro dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, trvá tato lhůta 30 dní.

Zjišťovací řízení

Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů, u kterých se vždy posuzují vlivy na životní prostředí, upřesnění informací, které bude muset obsahovat dokumentace. U ostatních záměrů a u změn záměrů je cílem tohoto řízení zjištění, zda vůbec budou posuzovány vlivy na životní prostředí. Zjišťovací řízení se provádí na základě podaného oznámení a vyjádření k němu, a to podle hledisek uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zjišťovací řízení má být ukončeno do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení (v případě oznámení splňujícího požadavky dokumentace 45 dnů). Neprodleně po jeho ukončení má být výše uvedeným způsobem zveřejněn jeho závěr.
V případě, že oznámení splňuje požadavky na dokumentaci a nebylo-li proti němu vzneseno žádné nesouhlasné vyjádření, může úřad stanovit, že se oznámení považuje za dokumentaci.
V případě, že je to prokazatelně účelné a z technických hledisek možné, může úřad navrhnout zpracování variant záměru (ty se mohou lišit umístěním, kapacitou, použitou technologií apod.).

Dokumentace

Na základě oznámení, vyjádření k němu a výsledků zjišťovacího řízení zajistí osoba, která podala oznámení, zpracování dokumentace. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Do 5 pracovních dnů od doručení dokumentace je úřad povinen výše uvedeným způsobem zveřejnit informaci o dokumentaci a kdy a kde je do ní možno nahlížet. Celou dokumentaci musí v této lhůtě též zveřejnit na internetu. Do 30 dnů ode dne zveřejnění (viz výše) se může každý písemně k dokumentaci vyjádřit; k později podaným vyjádřením nemusí úřad přihlížet.
V případě, že dokumentace splňuje předepsané náležitosti, doručí ji úřad (do 40 dnů ode dne jejího zveřejnění) zpracovateli posudku. V opačném případě ji v téže lhůtě vrátí k přepracování (doplnění).

Posudek

Na základě dokumentace a všech vyjádření k ní se zpracovává posudek. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posudek by měl být zpracován do 60 (ve výjimečných případech až do 90 dnů) od doručení dokumentace zpracovateli posudku. Na jeho doporučení však může být úřadem dokumentace vrácena  k přepracování.
Posudek zpracovává autorizovaná osoba. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace se nesmí (ani dílčím způsobem) účastnit zpracování posudku.
Do 5 pracovních dnů od doručení posudku je úřad povinen výše uvedeným způsobem zveřejnit informaci o posudku a kdy a kde je do něj možno nahlížet. Celý posudek musí v této lhůtě též zveřejnit na internetu. Do 30 dnů ode dne zveřejnění (viz výše) se může každý písemně k posudku vyjádřit; k později podaným vyjádřením nemusí úřad přihlížet.
Pokud úřad obdržel nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku, je povinen zajistit veřejné projednání dokumentace i posudku. Toto projednání se musí konat nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro vyjádření k posudku; informace o místě a konání veřejného projednání musí být výše uvedeným způsobem zveřejněny nejméně 5 dnů před jeho konáním. Na tomto projednání se může k posudku a dokumentaci každý vyjádřit. Z projednání se pořizuje zápis, který se zveřejňuje na internetu. Není-li na veřejném projednání přítomen ten, kdo podal oznámení, nebo zpracovatel dokumentace či posudku, může jej úřad ukončit. V tomto případě musí do 5 pracovních dnů stanovit místo a čas nového projednání.

Stanovisko

Na základě dokumentace a posudku a vyjádření k nim vydá do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku příslušný úřad (krajský úřad nebo MŽP) stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. Náležitosti tohoto stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Do 50 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku je úřad povinen výše uvedeným způsobem stanovisko zveřejnit.
Jak již bylo řečeno, toto stanovisko předkládá osoba, která podala oznámení, jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Platnost stanoviska je 2 roky od jeho vydání; na žádost však může být (a to i opakovaně) o další 2 roky prodloužena, nedošlo-li mezi tím k podstatným změnám realizace záměru nebo podmínek v území, k novým znalostem souvisejícím s dokumentací nebo k vývoji nových technologií použitelných v záměru. Uvedené lhůta se přerušuje, bylo-li zahájeno navazující řízení.
Bez stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí nemůže správní úřad, který navazující řízení vede, vydat rozhodnutí nebo jiné opatření týkající se posuzovaného záměru. Do tohoto rozhodnutí nebo opatření musí být zahrnuty požadavky k ochraně životního prostředí zahrnuté ve stanovisku nebo úřad musí zdůvodnit, proč tak neučinil.

Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí obsahuje i úpravu posuzování vlivů na životní prostředí v případě, že by realizací záměru mohlo být závažně ovlivněno území ležící na území jiného státu (mezistátní posuzování). Toto posuzování zajišťuje vždy Ministerstvo životního prostředí. Jedná-li se záměr, který má být realizován na území České republiky, probíhá z hlediska možností zapojení veřejnosti mezistátní posuzování v zásadě výše uvedeným způsobem. Pro podrobnosti a pro informace o procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru, který má být realizován mimo území České republiky odkazujeme na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. 


Posuzování koncepcí

Zcela specifickou oblastí je posuzování vlivů na životní prostředí u tzv. koncepcí. Tento proces je upraven v zákoně č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění zákona č. 100/2001 Sb.
Koncepcemi, u nichž se posuzuje vliv na životní prostředí podle tohoto zákona, jsou rozvojové koncepce a programy předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgánů státní správy (tj. zejména vlády a ministerstvev) v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky. Koncepcemi jsou dále územní plány velkých územních celků (zpracovávané krajskými úřady) a směrný vodohospodářský plán.
Orgánem, který je příslušný k posuzování koncepcí je Ministerstvo životního prostředí. Posuzování koncepcí se musí dít v rozsahu bodu III a IV části C přílohy číslo 3 zákona č. 244/1992 Sb.
Proces posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí by měl zahrnovat veřejné projednání. Nejméně 60 dnů před tímto projednáním by měl být návrh koncepce jeho předkladatelem (zprav. věcně příslušné ministerstvo) vhodným způsobem zveřejněn. Toto se zpravidla děje vyvěšením informace o tom, kdy a kde lze do návrhu nahlédnout, na úřední desce ústředního orgánu státní správy, který koncepci zpracovává. Do 30 dnů od doručení návrhu koncepce zpracovaného s přihlédnutím k připomínkám veřejnosti zpracuje MŽP stanovisko. Bez tohoto stanoviska nelze posuzovanou koncepci projednat.

______________________________________

	
Další dílčí rozbory otázek kolem posuzování vlivů na životní prostředí mohou následovat. Pokud máte o takovéto další separáty zájem, prosíme, zašlete svůj námět nebo dotaz na adresu Ateliér pro životní prostředí, Ve svahu č. 1, 147 00 Praha 4 nebo na mail atelierzp@volny.cz.
	Pokud máte zájem odebírat tuto ediční řadu separátků, sdělte nám spolehlivý kontakt na vás. 
         Ateliér pro životní prostředí
________________________________________________________________
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