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Úvod

• Častými tématy diskusí odborných seminářů jsou délka a podrobnost 
úplného procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

• Vydáním závazného stanoviska EIA je bezesporu významným krokem 
k přiblížení realizace projektu. Ne však krokem konečným.

• Přeskočme nyní proces posuzování vlivů na životní prostředí a 
začněme navazujícím správním řízením pod drobnohledem veřejnosti 
a ukažme, že problémy s délkou přípravy a získání povolení se nemusí
týkat jen tolik diskutovaných liniových staveb.



Stručný popis z áměru

• Záměrem investora je ve stávající provozovně navýšit kapacitu výroby 
lisování termosetů (kategorie II, bod 7.1).

• Provozovna se nachází v průmyslovém areálu v sousedství
s obytnou zástavbou.

• Výroba je spojena s provozem pachově postižitelného 
vyjmenovaného stacionárního zdroje.

• Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné
stanovisko EIA dne 9.11.2015, na základě připomínek veřejnosti MŽP 
mj. podmiňuje svůj souhlas instalací účinného zařízení ke snižování
emisí organických látek obtěžujících zápachem. 



Stručný popis z áměru

• Provozovatel se po seznámení s podmínkami stanoviska MŽP 
rozhoduje pro instalaci biofiltru a nechává si zpracovat dokumentaci 
potřebnou pro zahájení navazujícího správního řízení.

• Navazujícím správním řízením je povolení provozu stacionárního 
zdroje znečišťování ovzduší, které vede příslušný krajský úřad.

• Pro provozovatele je stěžejní získání pravomocného rozhodnutí



Správní lhůta pro vyd ání rozhodnutí

• Lhůty pro vydání rozhodnutí upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb.
V § 71 odst. 3 správního řádu je mj. uvedeno: „Pokud nelze 
rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat 
rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se 
připočítává doba a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní
jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho 
nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se 
prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ“.

• Pro řízení založeném na závazném stanovisku EIA a aktivní účasti 
veřejnosti jde o zcela utopickou lhůtu.



Skutečná délka navazujícího řízení

• 30.3.2016 Žádost o závazné stanovisko MŽP dle § 9a zákona
• „Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení …“

• 2.5.2016 Žádost o vydání rozhodnutí k povolení provozu
• datum oficiálního zahájení správního řízení
• aktivní veřejnost - námitky na podjatost KÚ, námitky účastníků řízení, žádost 

o místní šetření, petice apod.

• 13.12.2016 Rozhodnutí o povolení provozu (NEPRAVOMOCNÉ)

• Vydání NEpravomocného povolení provozu trvalo od předložení
úplné dokumentace pro navazující správní řízení na MŽP 8,5 měsíce



Skutečná délka navazujícího řízení -
odvolání
• 6. a 9.1.2017 Odvolání veřejnosti proti rozhodnutí o povolení provozu

• Povolení provozu nenabývá právní moci, celý spis vedený KÚ je předán na 
příslušný odvolací orgán, kterým je MŽP

• 9.2.2017 Oznámení o postupu odvolacího orgánu
• odvoláními napadené rozhodnutí je podmíněno závazným stanoviskem EIA
• obě odvolání směřují mj. i proti obsahu citovaného závazného stanoviska
• odvolací orgán si proto vyžádal na základě od nadřízeného správního orgánu 

potvrzení nebo změnu závazného stanoviska EIA (interním sdělením ze dne 9.2.2017 
předložena k projednání v rozkladové komisi ministra).

• Aktuálně k 15.5.2017 provozovatel čeká na výsledek rozkladové komise. 
Provozovatel po 5 měsících od vydání nepravomocného rozhodnutí nemá
jistotu, zda rozhodnutí nabude právní moci



Skutečná délka navazujícího řízení

• Od předložení dokumentace pro navazující řízení
dosud uběhlo 13,5 měsíce

Měsíc únor-květen

Týden 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. - 20.

Provozovatel x x x x x x

Krajský úřad xx x xx x x x xx xxx x x x x x

ČIŽP x x x x

Veřejnost A x x x x xx x x

Veřejnost B xxx xx x x

MŽP x x x x x

Místní ohledání x

x - úkony účastníků řízení

x - námitky a požadavky na doplnění dokumentace

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

přerušeno

leden



Závěr

• Průběh navazujícího řízení, které je založeno na stanovisku EIA, je 
odlišné a celkově značně složitější oproti řízení „standardnímu“.

• Hlavním smyslem „nestandardního“ navazujícího řízení je umožnit 
účinné zapojení široké veřejnosti.

• Skutečnou délku navazujícího řízení nelze odhadnout!

• Jedná se o hlavní důvody, proč investoři rychleji staví a provozují, než
posuzují a povolují

• Veďme společně diskusi o vzniku „instrumentů proti cílené obstrukci“



Děkuji za pozornost
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