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Ano, ale jen pod podmínkou, že...

• stavby v dopravním sektoru spojeny s širokou řadou závazných 
podmínek směrovaných na ochranu ŽP

• podmínky stanovovány v průběhu celého povolovacího procesu

• klíčovým dokumentem je vždy závazné (závěrečné) stanovisko, 
případně rozhodnutí ukončující navazující zjišťovací řízení

• dále celá řada dokumentů stanovujících podmínky pro 
provádění stavby (výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, povolení kácení dřevin, souhlas k zásahu do 
biotopu ad.) 



Kdo se v tom vyzná?

• zdaleka ne všechny podmínky bývají přehledně shrnuty ve 
stavebním povolení

� investor přesouvá povinnost dodržování podmínek na 
zhotovitele 

• není k dispozici jednotný a přehledný dokument umožňující
kontrolu jejich dodržování, za které je investor 
(spolu)odpovědný

• environmentální dozor pracuje s mnoha 
podklady a společně se zhotovitelem se 
v jejich provázanosti většinou postupně
orientuje až v průběhu stavby



Environmentální plán výstavby 

�návrh technických a organizačních opatření pro zabezpečení
nezhoršení stavu životního prostředí během výstavby

�opatření na řešení krátkodobých zhoršení stavu složek životního 
prostředí

�plán ochranných opatření a navazující sanace pro případ 
havárií, nehod, požárů a povodní

�nakládání s odpady vznikajícími během výstavby

�mapové podklady upozorňující na klíčová místa z pohledu 
ochrany životního prostředí (např. cenné biotopy, dřeviny, 
chráněná území apod.)



...zatím s ručením omezeným...

• EPV je zpracován zhotovitelem stavby bez přímé kontroly (a 
reálně zájmu) investora

• výsledný dokument je přehlednější formou dokumentace 
obsahující podmínky pro stavbu, ale praktické uplatnění není
z pohledu ochrany životního prostředí (a tedy také hájení zájmu 
plnění povinností ze strany investora) zdaleka ideální

�nutná optimalizace postupu, metodické a operativní nastavení



Ctrl C + Ctrl V nestačí

• klíčové je správné nadefinování rolí a jejich kompetencí v celém 
procesu:
� investor - konkrétní organizační složka, případně konkrétní osoby

� zhotovitel stavby – kompetence zástupce zodpovědného za 
dopady na životní prostředí

� stavební dozor investora - speciální role environmentálního 
dozoru

� řešitel monitoringu dopadů stavby na životní prostředí



podmínky -> opatření -> kontrola

• pro jednotlivé podmínky je třeba nastavit odpovídající opatření
(nemusí být v závazných dokumentech dostatečně detailně
popsána)

• definici takových opatření může dělat pouze odborně
kvalifikovaná osoba

• pro několik podmínek může být jedno společné opatření a 
naopak jednu podmínku je možné naplnit více opatřeními

• musí být jasné, z jakého dokumentu (nebo dokumentů) 
podmínka vychází

• měla by co nejpřesněji popsána lokalizace opatření (a kontrol), 
optimálně na úrovni konkrétních stavebních objektů



Ochrana ŽP a investora

• pro kontrolu naplňování opatření musí být stanoveno období
(fáze výstavby a/nebo ročního období) a adekvátní frekvence

• o kontrolách vždy sepsán jednoduchý protokol, který by 
potvrdili odpovědní zástupci

• protokoly přístupné monitorovateli, pro kterého mohou být 
zjištění podstatná pro naladění monitoringu (termínu, lokace...)

• v případě závažných zjištění operativní monitoring

• náročnost kontrol - snadnější určení rozsahu práce 
environmentálního dozoru (pro výběrové řízení)

• vzhledem k možným změnám dokumentace stavby a 
souvisejících závazných dokumentů je třeba počítat s ad hoc

aktualizací EPV



Nové nástroje

• doporučena příprava ze strany investora, který EPV stanoví jako 
povinnou přílohu smlouvy se zhotovitelem

• snadnějšímu využití EPV by pomohla mobilní aplikace, na jejímž
vývoji se začíná pracovat
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