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Půda
Voda
Suroviny
Energie
Doprava

Vstupy

Ovzduší
Voda
Odpady
Hluk a další faktory
Ostatní

Výstupy

Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ovzduší a klima
Hluk a další faktory
Povrchové a podzemní vody
Půda
Přírodní zdroje
Biologická rozmanitost
Krajina
Kulturní dědictví
Dopravní a jiná infrastruktura
Jiné

Stav prost ředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy hluku a dalších faktorů
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na půdu
Vlivy na přírodní zdroje
Vlivy na biologickou rozmanitost
Vlivy na krajinu
Vlivy na kulturní dědictví
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Jiné vlivy

Vlivy

B C D
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Řešení záměru

Záměr



B.I. Údaje o zám ěru 

(…)
Stru čný popis technického a technologického řešení
(…) 

B.II. Údaje o vstupech 

Půda
Voda
Ostatní přírodní zdroje
Energetické zdroje
Biologická rozmanitost ???
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.II. Údaje o výstupech 

Znečišt ění ovzduší, vody, p ůdy a půdního podloží ???
Odpadní vody
Odpady
Ostatní emise a rezidua???
Doplňující údaje



C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Charakteristika současného stavu životního prostředí
Klíč k rozd ělení nejvýznamn ějších charakteristik a „b ěžných“ charakteristik???
Struktura v souladu s částí D.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZN AMNÝCH VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

D.I. Charakteristika a hodnocení vlivů (…) zásadn ě přeurčeno, struktura v souladu s částí C.
D.II. Charakteristika rizik (…) OK, nejde ale o bezpe čnostní hodnocení zám ěru, ale o 
hodnocení environmentálních následk ů

D.III. Komplexní charakteristika vliv ů podle bod ů D.I. a D.II???
D.IV. Charakteristika a předpokládaný ú činek??? navrhovaných opatření (…)

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Údaje částí B, C, D, F, G, H pro každou variantu???



ZNĚNÍ ZÁKONA 100

§ 5 odst. (2) V dlouhodobém zám ěru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatn ě a v 
kontextu vliv ů záměru jako celku. Při posuzování vliv ů záměru na životní prost ředí se 
vychází ze stavu životního prost ředí v dob ě oznámení zám ěru resp. zpracování
dokumentace.

ZÁVĚR

EIA trpí zásadní p řeurčeností a snahou „vy řešit vše“.

Děkuji za pozornost 


