Komentář ke vzoru: Vyjádření k oznámení či
dokumentaci záměru
Aktualizováno k 12. 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor použijte v případě, že se chcete vyjadřovat v procesu posouzení vlivů záměru na
životní prostředí (tzv. EIA). V procesu EIA se může vyjadřovat každý k oznámení a
k dokumentaci EIA. Informace o aktuálních i uzavřených posouzeních vč. Všech
podkladů jsou dostupné v informačním systému EIA (link níže).

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

-

-

-

Podatel
o Vyberte z možností, zda stížnost podáváte jako fyzická nebo právnická
osoba (spolek), a vyplňte příslušné údaje.
Adresát
o Vyberte, zda je řízení vedeno před krajským úřadem či Ministerstvem
životního prostředí (zjistíte z příslušných dokumentů nebo
z informačního systému EIA).
Text
o Z možností zvolte text podle toho, zda se vyjádření týká oznámení či
dokumentace k záměru.
Místo a datum
o Vyplňte místo a datum vyhotovení vyjádření.
Úvod
o Zvolte, jestli podáváte vyjádření k oznámení nebo k dokumentaci,
identifikační údaje oznamovatele a záměru
o V úvodu doplňte všechny požadované údaje – název záměru, datum
zveřejnění oznámení nebo dokumentace
Dotčená osoba, osoba (veřejnost)
o Zvolte, jestli vyjádření podáváte jako dotčená veřejnost anebo
veřejnost.
o Dotčenou veřejností jsou:
▪ Osoby, které mohou být rozhodnutím vydaným v řízením
navazujícím na proces EIA dotčeny ve svých právech a
povinnostech (typicky vlastníci sousedních pozemků a staveb
apod.)
▪ Spolky a jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je
ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, které
vznikly alespoň 3 roky přede dnem zveřejnění informací o
navazujícím řízení, NEBO které podporuje alespoň 200 osob,
což je prokázáno podpisovou listinou.
Nedostatky
o Do této části můžete uvést všechny nedostatky, které u daného
dokumentu a záměru spatřujete. Je třeba, abyste byli při vymezení
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o

o

nedostatků co nejvíce konkrétní a abyste svá tvrzení v ideálním
případě podložili důkazy.
Jako příklad toho, co je možné namítat, lze uvést: nezávislost
zpracování posudku/dokumentace, chybějící části dokumentace,
nesprávná data, ze kterých dokumentace či posudky vycházejí,
nedostatečné posouzení některého aspektu, chybějící faktory
v posuzování, nesprávně popsaný současný stav záměru nebo
životního prostředí a mnoho dalšího.
Nutno podotknout, že řada podkladů pro vydání závazného
stanoviska je velmi oborných, a proto budete možná muset využít
odbornou pomoc.

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k procesu EIA najdete v našich manuálech:
- Jak se zapojit do procesu EIA:
- https://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impactassessment-ippc/rada/stanovisko-eia-ucast-na-procesu-jeho

Na co nezapomenout
-

Lhůta pro podání vyjádření je 30 dní od zveřejnění oznámení či
dokumentace.
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

