EIA v procesu výstavby

EIA v ČR ztrácí svůj význam jako nástroje posouzení vlivu stavby na životní prostředí a
stává se nástrojem „komplikování výstavby“. Ochrana životního prostředí je nesmírně
důležitá a je velká škoda, že tento nástroj s sebou nese mnoho negativních konotací. Na
místo, aby byl ctěn, tak je obcházen a jsou hledány skuliny, jak projekty „protlačit“ aniž
je řešen opravdový a skutečný vztah k životnímu prostředí. Pokud by tomu tak nebylo a
EIA by skutečně plnila svůj pravý účel, předpokládám, že v konečném důsledku by to
mělo na životní prostředí pozitivní vliv.
Jak je rozvedeno dále, EIA je v Německu součástí jednoho rozhodnutí o povolení stavby.
V ČR se místo jednoho řízení vedou tři. EIA, UR a SP. Tím se celý proces zbytečně
komplikuje a investor se namísto přírodě šetrných řešení (smart and sustainable),
přiklání k řešení, které mu urychlí již tak zdlouhavý proces, který může být navíc
v několika stupních narušen odvoláním (u větších staveb to je automaticky).
Velkou chybou je, že v ČR není EIA součástí povolení stavby. Žadatel je nucen procesem
EIA začít v době, kdy nemá úplně jasné údaje o řešení stavby, a proto vychází
z předběžných a nepřesných údajů. Proč by také měl investovat nemalé prostředky do
projektové dokumentace, když neví, zda-li ji vůbec bude moci použít. Tím, že v Německu
mají EIA součástí povolení stavby, tak s výhodou využití komplexitu celého projednání a
synergické posouzení všech aspektů výstavby.

EIA v Německu: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP – posuzování vlivů na
životní prostředí)

- posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, německy Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP), je v Německu nesamostatnou částí správních řízení, u stavebních záměrů je částí
stavebního řízení
- UVP je upravena ve spolkovém zákoně Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG – Zákon o EIA)
- Landesbauordnung jednolivých spolkových zemích (odpovídá OTP) pouze uvádějí, že
při udělení stavebního povolení se musí UVP zohlednit podle odpovídajících předpisů
například Bayrische Bauordnung (Bavorské OTP), článek 68, odstavec 1: „ Die
Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich- rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu
prüfen sind; [...] Die durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten,
beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür
geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.“
- i když při rozhodnutí o záměru se musí zohlednit výsledek UVP, nemá UVP přimé pravní
účinky, t.j., že negativní UVP nezabrání samo o sobě (automaticky) povolení daného
projektu

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG – Zákon o EIA) – spolkový
zákon
- upravuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí u záměrů, které mohou mít kvůli své
povaze, velikosti či svému umístění závážný vliv na životní prostředí
- řízení UVP v rámci povolovacího řízení probíhá v zásadě v 7 krocích:
1. Aplikovatelnost UVPG
- úřad zjistí (na žádost nebo sám z úřední povinnosti po začátku řízení), zda je pro
záměr povinné provedení UVP
- § 3 UVPG a přílohy
- příloha 1 obsahuje seznam záměrů, u nichž je UVP povinné (např. výstavba a
provoz zařízení k výrobě elektřiny ...) – přičemž se rozlišují záměry s obecnou
povinností UVP a záměry, u kterých se posuzuje povinnost k provedení UVP v
jednotlivém případě podle kritérií nebo podle umístění – rozsah aplikovatelnosti v
Německu překračuje rozsah stanovený úpravou evropské směrnice 2011/92/EU
(tzn. je přísnější)
- příloha 3 obsahuje seznam plánů a programů, pro které je povinné Strategische
Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP – Strategické posuzování vlivů na životní
prostředí, SEA), přitom se zjišťuje vliv plánu (např. územní plán) na životní
prostředí, tak aby výsledky mohly být začleněny do rozhodnutí o plánování
2. Sdělení o předpokládaném rámci posuzování/scoping
- předkladatel záměru sdílí s příslušným úřadem záměr § 5 UVPG
- příslušnost úřadu vyplývá z povahy projektu
- úřad je pak povinen jednat o rozsahu UVP s předkladatelem záměru
3. Dokumentace předkladatele záměru
- žadatel předloží příslušnou dokumentaci o vlivu projektu na životní prostředí,
povinnost k předložení dokumentace má výhradně předkladatel záměru
- okruh požadovaných dokumentů je upraven v § 6 UVPG
- potřebné jsou minimálně:
- popis záměru
- popis očekávaných emisí a reziduí
- popis očekávaných vlivů na životní prostředí
- nutná opatření na ochranu životního prostředí

4. Účast jiných úřadů
- podle § 7 UVPG příslušný úřad požádá o stanovisko ty úřady, jejichž působnost je
v případě daného záměru posuzováním dotčena
5. Účast veřejnosti
- hlavním cílem UVP je účast veřejnosti, upraveno v § 9 UVPG
- k tomu patří také slyšení veřejnosti k vlivu záměru na životní prostředí a
informování veřejnosti o oficiálních rozhodnutích
6. Shrnutí vlivů na životní prostředí
- příslušný orgán připraví na základě informací od žadatele, stanovisek dotčených
úřadů, výsledků účasti veřejnosti a případně výsledků účasti přeshraničních úřadů,
souhrn vlivů projektu na životní prostředí (§ 11 UVPG)
7. Posuzování vlivů na životní prostředí
- podle § 12 UVPG musí příslušný orgán posoudit dopad na životní prostředí
projektu na základě shrnutí podle § 11 UPVG
- výsledek tohoto posuzování je podkladem pro rozhodnutí v řízení, a to čistě z
hlediska ochrany životního prostředí
- zvážení dalších veřejných a soukromých zájmů se neuskutečnuje ve fázi
posuzování v rámci UVP, ale až v rámci samotného rozhodnutí o schválení či
zamítnutí záměru

- negativní výsledek UVP nevede sám o sobě (automaticky) k odmítnutí navrhovaného
záměru, příslušný úřad musí výsledek UVP v řízení zohlednit a má možnost na základě
výsledků UVP povolení udělit, zamítnout nebo podmínit
Zdroje:
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/index.html
Bayrische Bauordnung (příklad Landesbauordnung)
http://www.gesetzebayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlrBauOBY2007rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
Seznam dokumentace ke stavebnímu povolení v Bavorsku
http://www.byak.de/media//Info_fuer_Mitglieder/Recht/Baurecht/M1_05092013_Checkli
ste_Bauantrag.pdf

Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December
2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment Text with EEA relevance
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0092
Podrobný podpis postupu UVP
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/umweltvertr%C3%A4glichkeitspr%C3%BCfung/
umweltvertr%C3%A4glichkeitspr%C3%BCfung.htm
Wikipedie: Umweltverträglichkeitsprüfung
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltvertr%C3%A4glichkeitspr%C3%BCfung#Ziel_und_St
ruktur_der_UVP_in_Deutschland
Wikipedie: Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Umweltvertr%C3%A4glichkeitspr
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