METODICKÝ PRŮVODCE K PSANÍ VYJÁDŘENÍ V RÁMCI PROCESU EIA
U všech vyjádření v rámci všech fází* procesu EIA je velmi důležité vycházet ze skutečnosti, že
pokud není Vámi zaslaná připomínka řádně odůvodněna, nelze ji efektivně zohlednit v závěru
zjišťovacího řízení či stanovisku.

Fáze zjišťovacího řízení* (vyjádření k oznámení záměru)
1. ve vyjádření lze:
a. se záměrem souhlasit, popř. souhlasit za podmínek, které uvedete
b. požadovat doplnění chybějících údajů do projektové dokumentace pro následná
povolovací řízení (území řízení, stavební řízení apod.)
c. v závažnějších důvodech požadovat další posouzení záměru (je-li nezbytné pro řádné
posouzení záměru předložení dalších např. odborných studií, zpracování variantního
řešení záměru apod.)
2. v případě, že požadujete další posuzování záměru, je nutné řádně požadavek odůvodnit
a napsat, co a proč konkrétně požadujete v dokumentaci pro další fázi posuzování doplnit
3. povinnosti vycházející z platných právních předpisů nejsou v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí vymahatelné, proto je pište prosím formou upozornění či doporučení

Fáze posuzování vlivů na životní prostředí* (vyjádření k dokumentaci a k posudku)
4. ve vyjádření k dokumentaci je nutné uvést, zda Vámi požadované doplnění v rámci
zjišťovacího řízení bylo doplněno řádně a zda-li je postačující
5. dále uveďte, zda na základě předložené dokumentace je možné posuzovaný záměr realizovat
a zda dle Vašeho názoru má/nemá vliv na životní prostředí a v případě, že dle Vašeho
vyjádření záměr má významný vliv, případně je nerealizovatelný, je třeba tento názor
důkladně odůvodnit
6. v případě, že dle Vašeho názoru záměr má negativní vliv na životní prostředí, ale za
předpokladu dodržení kompenzačních opatření je realizovatelný, je nutné návrhy těchto
opatření do vyjádření uvést
7. ve vyjádření k posudku je nutné uvést, zda a jak byly Vaše dříve uplatněné připomínky
vypořádány a zda s vypořádáním souhlasíte
8. zároveň je nutné uvést, zda a z jakého důvodu souhlasíte/nesouhlasíte s navrženým
stanoviskem, které je součástí posudku

* jednotlivé fáze procesu EIA včetně jejích souvislostí najdete na adrese:
http://www.kr-karlovarsky.cz/ZIVOTNI/EIA_SEA/eia.htm

