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Rekapitulace Vašeho dotazu
Vaše obec se potýká s prachem a hlukem z hnědouhelného dolu, a společnost, která důl vlastní,
plánuje těžbu rozšířit, o čemž v současné době probíhá řízení EIA. Z veřejně dostupných zdrojů jsme
zjistili, že proces EIA je momentálně ve fázi dokumentace. Od zveřejnění dokumentace uplynul více
než měsíc. V plánu je také stavba polygonu, která by také znamenala zátěž pro životní prostředí.
Ptáte se:
1.
Jak se bránit proti hluku z těžby?
2.
Jak se do procesu EIA a navazujících řízení můžete zapojit?
3.
Lze ovlivnit umístění monitorovacích stanic ČHMÚ?
4.
Jaké jsou možnosti zabránění stavby polygonu?

Naše doporučení
1. Co se týče nadměrného hluku z těžebního stroje, doporučujeme obrátit se na krajskou
hygienickou stanici s návrhem na provedení měření hluku.
2. Po vydání závazného stanoviska EIA lze podat podnět na Ministerstvo životního prostředí
k zahájení přezkumného řízení. Dále doporučujeme zúčastnit se navazujícího řízení na proces
EIA jako spolek, buďto již existující, nebo nově založený.
3. Ovlivnit rozmístění monitorovacích stanic právními nástroji nelze, můžete se ale obrátit se na
Český hydrometeorologický ústav a zorganizovat měřící kampaň znečišťujících látek.
4. Procesu povolování stavby polygonu se doporučujeme zúčastnit ve všech jeho fázích
prostřednictvím podávání připomínek, případně námitek a opravných prostředků. Především
doporučujeme sledovat informační systém EIA a úřední desky obcí, na jejichž území má
stavba vzniknout, a krajského úřadu, který bude příslušný k vedení procesu EIA a navazujících
řízení, protože se z nich dozvíte všechny důležité lhůty a informace o svých možnostech
zapojení.
Podrobný právní rozbor najdete na straně 4 tohoto dokumentu.

Užitečné odkazy
Poradna Frank Bold průběžně zpracovává shrnující právní manuály. Pro lepší pochopení problému a
řešení Vašeho případu Vám doporučujeme k bližšímu pročtení následující manuály, na které dále
v textu odkazujeme:
Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem
dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manual-obcanaobtezovaneho-hlukem
Podávání podnětu podle správního řádu
dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-rizeni/rada/podavanipodnetu-podle-spravniho-radu
Jak správně založit spolek
dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovanicinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr
Územní plány obcí
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dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-planovani/rada/uzemni-plany-obci

Co je to EIA?
dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-a-ippc/rada/co-je-eia
Územní řízení
dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-a-stavebni-rizeni/rada/uzemni-rizeni
Stavební řízení
dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-a-stavebni-rizeni/rada/stavebni-rizeni
Zapojte se do povolování stavby nebo záměru
dostupný z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-a-ippc/rada/zapojte-se-do-povolovanistavby-nebo-zameru
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Podrobný právní rozbor
Hnědouhelný důl
Nadměrný hluk z těžebního stroje je problém, který je možné řešit. Můžete se obrátit na k rajskou
hygienickou stanici s návrhem na provedení měření hluku na náklady státu. O tom, jak postupovat,
se blíže dozvíte v našem manuálu Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem.
Do procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) už se zapojit nemůžete. Plán otvírky, přípravy a
dobývání tohoto konkrétního lomu je momentálně ve stavu dokumentace, k níž se veřejnost mohla
vyjadřovat do 30 dnů od zveřejnění. Tato lhůta již ve Vašem případě uběhla. K posudku, který ještě
není vydaný, se veřejnost vyjádřit nemůže.
Po vydání závazného stanoviska EIA můžete podat podnět k Ministerstvu životního prostředí
k zahájení přezkumného řízení. V rámci přezkumu se zkoumá zákonnost závazného stanoviska.
V tomto procesu nemáte postavení účastníka řízení a ani správní orgán nemá povinnost přezkumné
řízení zahájit, pokud k tomu neshledá důvody. Více se dozvíte v našem manuálu Podávání podnětu
podle správního řádu.
Zapojit se však můžete do navazujícího řízení – pravděpodobně řízení o povolení otvírky nebo o
prodloužení existujícího povolení otvírky, v němž může každý uplatňovat připomínky. Ty lze uplatnit
ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací o navazujícím řízení na úřední desce.
Účastníkem navazujícího řízení, který může podávat námitky, může být spolek, jehož předmětem je
ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a který vznikl aspoň 3 roky před zveřejněním
informací o navazujícím řízení nebo ho svými podpisy podporuje nejméně 200 osob. Námitky jsou
silnějším nástrojem účasti v řízení, protože správní orgán o nich musí rozhodnout správním
rozhodnutím, proti kterému je možné se odvolat. S připomínkou se úřad může pouze vypořádat,
proti čemuž neexistuje opravný prostředek. Účastník řízení může také podávat odvolání proti
rozhodnutí a dokonce i podat správní žalobu. Navazujícího řízení se může zúčastnit, pokud se do něj
přihlásí do 30 dní od vyhlášení informací o navazujícím řízení na úřední desce. Proto doporučujeme
zúčastnit se řízení jako spolek se všemi účastnickými právy. Více o založení spolku si můžete přečíst
v našem manuálu Jak správně založit spolek.
Ovlivnit rozmístění monitorovacích stanic právními nástroji (odvolání, stížnost, podnět) nelze.
V současné době monitorovací síť vyhovuje jak českým, tak evropským právním předpisům. Podle
naší zkušenosti bývají některé stanice umístěny na problematických místech, které podle našeho
názoru nereprezentují měřenou oblast. Možností je obrátit se na Český hydrometeorologický ústav a
zorganizovat měřící kampaň znečišťujících látek, kterou ale musíte financovat z vlastních zdrojů.

Stavba polygonu
Rozsáhlé stavby jako je stavba polygonu

má veřejnost možnost ovlivnit v několika fázích.

První z nich je řízení o územním plánu, o němž podrobněji pojednává manuál Územní plány obcí.
V rámci změny nebo schvalování nového územního plánu má každý právo podávat k němu
připomínky, které jsou konzultativní účastí veřejnosti – nejsou pro úřad závazné, může je však
zohlednit. Větší váhu mají námitky, o nichž musí být písemně rozhodnuto. Podávat je může zástupce
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veřejnosti, pokud ho veřejnost potřebným počtem podpisů zmocní, nebo dotčení vlastníci pozemků a
staveb. To může být nejen vlastník sousedního pozemku, ale i majitel vzdálenější nemovitosti, jsou-li
dotčena jeho práva. Dobré je také zúčastnit se veřejného projednání. Územní plán lze následně také
žalovat ke krajskému soudu, což mohou učinit dotčení vlastníci nebo dotčené spolky.
Stavba tohoto rozsahu bude také posuzována v procesu EIA. V tomto procesu se veřejnost může
vyjádřit k dokumentaci do 30 dnů od jejího zveřejnění a také se může zúčastnit veřejného
projednání. Více o procesu EIA se dozvíte v našem manuálu Co je to EIA?. Následovat budou také
územní a stavební řízení, které budou navazujícími řízeními (více viz výše), a které také mohou
proběhnout zároveň nebo zároveň s procesem EIA. Podrobněji o nich pojednávají manuály Územní
řízení a Stavební řízení. U těchto procesů je důležité sledovat informační systém EIA a úřední desky
obcí, na jejichž území má stavba vzniknout, a krajského úřadu, který bude příslušný k vedení procesu
EIA a navazujících řízení, protože se z nich dozvíte všechny důležité lhůty a informace o záměru.
Více se dozvíte v našem manuálu Zapojte se do povolování stavby nebo záměru.

Zpracováno ke dni 1. 10. 2018.
Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách
životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.
Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE.

Podpořte svým darem Poradnu
Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem
zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář
nebo přímo dárcovský účet 2500212260/2010, variabilní symbol 1001. Děkujeme.

Další tipy
Poradna Frank Bold průběžně zpracovává právní manuály k oblastem, na které se často ptáte.
Mohlo by Vás zajímat také:
Jakou žalobu podat při obtěžování hlukem?
dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/jakou-zalobu-podat-pri-obtezovanihlukem
Účast spolku v řízeních
dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovanicinnost/rada/ucast-v-rizenich-podle-zvlastnic
Jak jedná spolek navenek
dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovanicinnost/rada/jak-jedna-obcanske-sdruzeni-nave
Jak podat petici ve 3 krocích
dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/rada/peticni-pravonalezitosti-petice
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Nabízíme Vám
Naším cílem je podporovat lidi, kteří se aktivně zajímají o dění kolem sebe – Občany 2.0. Nabízíme
jim proto služby nad rámec bezplatného právního poradenství. Z Vašeho dotazu jsme je zřejmé, že
právě Vy do kategorie Občan 2.0 patříte, neboť se aktivně zajímáte o dění ve svém okolí a
informujete o něm ostatní občany.
Staňte se proto i Vy Občanem 2.0 a připojte se tak ke stovkám Občanů 2.0 z celé České republiky,
kteří se různým způsobem a podle svých možností zapojují do veřejného života.
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