ARNIKA UVÍTÁ VAŠI POMOC A PODPORU!
Pomocí tohoto odpovědního lístku, zaslaného na naši adresu, můžete získat další informace.

PRŮBĚH PROCESU EIA
Firma, jež chce realizovat projekt, uvedený v příloze zákona o hodnocení vlivů
EIA, musí svůj záměr oznámit Ministerstvu životního prostředí nebo krajskému
úřadu. Úřad zveřejní „oznámení“ a občané, samospráva a správní úřady mají

Chci se osobně zapojit (zaškrtněte):

20 dní na vyjádření. V tomto „zjišťovacím řízení“ úřad speciﬁkuje požadavky na

zajímám se o členství v Arnice,

„dokumentaci“ o vlivech na životní prostředí, kterou musí zpracovat investor.

pošlete mi více informací.

Občan může požadovat například předložení variant projektu či konkrétních po-

chci Arniku ﬁnančně podpořit,
zašlete mi instrukce.

sudků. „Dokumentace“ informuje o možných variantách projektu a opatřeních,
která je ﬁrma připravena učinit ke zmírnění negativních dopadů projektu. Úřady
i občané mají 30 dní na zaslání svých připomínek. Poté jsou všechny podklady

chci Arnice pomáhat jako dobrovolník.

předány nezávislému expertovi, který vyhodnotí vhodnost projektu a zpracuje

chci se účastnit akcí, které Arnika pořádá.

„posudek“. Ten je poté opět zveřejněn a úřad svolá „veřejné projednání“. Ko-

chci dostávat aktuální zprávy Arniky e-mailem.

nečné slovo v procesu EIA má ministerstvo nebo krajský úřad.

ČINNOST ARNIKY se neobejde bez ﬁnanční podpory
jednotlivých lidí. Děkujeme za Váš případný příspěvek v libovolné výši, který nám umožní pokračovat v aktivitách na
ochranu životního prostředí. Číslo účtu u ČSOB Praha 1 je:
173 570 941/0300.
(Doporučená výše ﬁnančního příspěvku je 365,- Kč ročně.
Arniku tak podpoříte každý den symbolickou 1,- Kč.)

KONTAKT NA ODESÍLATELE:
jméno

DESATERO EFEKTIVNÍ ÚČASTI
» V PROCESU EIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ujasněte si, čeho přesně chcete dosáhnout.
Naplánujte dílčí kroky a rozdělte práci mezi více lidí.
Sledujte úřední desky, dávejte pozor na dodržení lhůt.
Ke všem dokumentům podávejte písemná vyjádření.
Zúčastněte se aktivně veřejného projednání.
Získejte ke spolupráci odborníky.
Zapojte do procesu EIA sousedy, obec, organizace.
Zveřejněte své argumenty prostřednictvím médií.
Informujte veřejnost (letáky, nástěnka či www stránky).
Přihlaste své sdružení do následných správních řízení.

adresa

PROCES EIA
ZACHRÁNIL LESY U OBRUBCŮ I MILOVIC
V roce 2000 představila Škoda Auto záměr na vybudování areálu pro testování nových typů vozů. Polygon měl být kvůli utajení před špionáží postaven

e-mail

uvnitř vzrostlého lesa, což by si vynutilo rozsáhlé kácení a oplocení krajiny.
telefon

podpis

Obyvatelé postižené obce Obrubce si vyžádali zpracování různých variant
projektu. Založili sdružení a v rámci procesu EIA shromáždili připomínky obce
i vlastníků pozemků. Pro velký odpor veřejnosti se pak Škoda zaměřila na

Podpisem vyjadřuji dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních

bývalý vojenský prostor Milovice-Mladá. I tam vzniklo občanské sdružení. Po-

údajů sdružením Arnika (Chlumova 17, Praha 3, IČ: 265 432 81) po dobu

žadovalo zpracování biologického průzkumu, který trval celý rok. Ministerstvo

neurčitou. Údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu Arniky za účelem

životního prostředí pak vydalo i přes řadu negativních vyjádření souhlasné

mého dalšího informování. Mám právo přístupu ke svým údajům, právo

stanovisko EIA. Biologický průzkum však odhalil několik unikátních druhů ži-

na opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb.,

vočichů, což bylo klíčové – k povolení stavby by byla nutná řada výjimek ze

o ochraně osobních údajů.

zákona. Automobilka od záměru po třech letech ustoupila.

Má se v blízkosti Vašeho domova
stavět nová dálnice, spalovna nebo továrna?
Hrozí otevření lomu či skládky?
Obáváte se, jaký může mít takový záměr
dopad na Vaše

ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Uplatněte své připomínky
v procesu hodnocení vlivů (EIA).
I Vy můžete ovlivnit
budoucnost prostředí, v němž žijete.

»

Každý občan má právo zasáhnout do jednání
o velkých stavbách, jakými jsou silnice, spalovny, továrny, lomy, přehrady či hypermarkety,
které výrazně ovlivní náš život, podobu města
nebo krajiny. Ještě před tím, než úřady vydají
povolení, musí být posouzeny možné dopady
takových staveb na životní prostředí a zdraví
obyvatel. Během tzv. procesu EIA vzniká studie,
která porovnává přínosy a rizika záměru zejména z hlediska ekologického, ale například i ekonomického a sociálního. Zjišťuje se, jaký bude
mít realizace projektu vliv na kvalitu ovzduší,
vzhled krajiny, zaměstnanost apod.

JAK SE PROCESU EIA ZÚČASTNIT?
Zúčastnit se může každý, a to zasláním písemného vyjádření
nebo účastí na veřejném projednání. Veřejné projednání se
koná, jen když úřad obdrží alespoň jedno nesouhlasné stanovisko. V průběhu procesu je proto klíčové podávání písemných připomínek. Proces EIA řídí buď Ministerstvo životního
prostředí, nebo krajský úřad (podle rozsahu záměru).
ČEHO LZE DOSÁHNOUT?
Výsledkem procesu EIA může být zastavení projektu. Devět z deseti případů však končí výběrem jedné z navržených variant při stanovení omezujících podmínek. Občané mohou prosadit alternativní provedení nebo umístění
stavby a vyřešení sporných otázek, případně kompenzační opatření (protihlukové valy, výsadba stromů apod.).
KTERÉ ZÁMĚRY PODLÉHAJÍ REŽIMU EIA?
Posuzované záměry jsou vyjmenovány v příloze zákona.
Některé typy projektů se hodnotí vždy (kategorie I.), u dalších se o případném zahájení procesu EIA rozhoduje v tzv.
zjišťovacím řízení (kategorie II.). Pod režim zákona spadají
také změny již existujících projektů (např. zvyšování výroby, změna technologie v továrně).
CO VŠECHNO SE POSUZUJE?
Vyhodnocují se přímé i nepřímé vlivy na životní prostředí
a lidské zdraví, v úvahu se bere i příprava stavby, ukončení
provozu, rekultivace a dopady možné havárie. Hodnotí se

jak vlivy realizace záměru, tak i jeho neprovedení. V rámci
procesu EIA mohou občané požádat o zpracování expertiz
(biologický průzkum, hluková studie, vizualizace apod.).
CO JE VÝSLEDKEM POSUZOVÁNÍ?
Proces EIA stojí na počátku povolovacích řízení. Končí vydáním závěrečného stanoviska, bez něhož není možné pro
záměr vydat žádné povolení (např. územní rozhodnutí či
stavební povolení). Probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí. Proti stanovisku EIA
se nelze odvolat ani jej napadnout soudní žalobou.
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCÍ
Vlivy na životní prostředí se hodnotí také u koncepcí, kterými zákon rozumí např. územní plány, strategické dokumenty
ministerstev a vlády (např. plány povodí, Plán odpadového
hospodářství ČR, strategie hospodářského růstu) a koncepce spoluﬁnancované z prostředků Evropské unie. Proces
hodnocení se označuje SEA (strategická EIA).

SDRUŽENÍ ARNIKA se zabývá ochranou mokřadů
a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Posláním Arniky je zlepšení
stavu životního prostředí, jeho obrana před znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na území České
republiky, ale i v evropském kontextu.
CENTRUM PRO PODPORU OBČANŮ poskytuje od
svého vzniku v roce 1996 poradenství občanským sdružením a obcím, které přesahuje klasické právní rady. V České
republice sice platí řada kvalitních zákonů, běžní občané
je ale většinou neznají. Malé obce často doplácejí na zájmy krajů a nedokáží čelit tlaku velkých investorů. Zásadní
rozhodnutí, která ovlivňují kvalitu životního prostředí a budoucnost měst a obcí, mnohdy vznikají za zdmi úřadů a bez
vědomí lidí, kterých se rozhodování týká. Prosazujeme právo občanů na informace a účast veřejnosti v rozhodování
a pomáháme hájit právo na zdravé životní prostředí.

VLIVY PŘESAHUJÍCÍ HRANICE
Občané České republiky se mohou účastnit hodnocení EIA
také v případě, kdy se v některém z okolních států připravuje záměr, jehož dopady mohou přesáhnout hranice dané
země. Rovněž obyvatelé okolních zemí mohou připomínkovat projekty vznikající v ČR. Připomínkování v obou případech koordinuje Ministerstvo životního prostředí.

ARNIKA –
CENTRUM PRO PODPORU OBČANŮ
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
telefon + fax: 222 781 471
e-mail: cepo@arnika.org
www: http://cepo.arnika.org
Vydání tohoto letáku bylo podpořeno z Programu

KDE HLEDAT INFORMACE?
Portál Ministerstva životního prostředí obsahuje informace
o všech aktuálních procesech EIA a hodnocených koncepcích v České republice, včetně archivu ukončených posuzování. Na stránkách jsou dostupná oznámení, dokumentace, posudky i stanoviska EIA.
http://www.ceu.cz/eia/is

VÍCE INFORMACÍ:
www.EIA.arnika.org
g

Transition Facility Evropské unie
prostřednictvím NROS, z prostředků
Ministerstva životního prostředí ČR,
Nadace Partnerství a programu
MATRA-KAP Velvyslanectví
Nizozemského království v ČR.
Dárci neodpovídají
za obsah materiálu.

