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Posudek 

 
• (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku 

osobou oprávněnou. 
• (2) Zpracovatel zpracuje posudek na základě 

dokumentace, popřípadě oznámení a všech podaných 
vyjádření k nim. Viz příloha 5. 

• (3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 
dnů ode dne, kdy byla dokumentace včetně všech 
obdržených vyjádření k ní doručena. Tato lhůta může být 
překročena nejdéle 30 dnů. 

• (4) Pokud si zpracovatel vyžádá dílčí podklady k 
ověření údajů, je povinen tuto skutečnost v posudku 
uvést. 

• (5) Příslušný úřad může do 30 dnů vrátit 
oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo 
doplnění. Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou 
dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat. 

• (6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady 
poskytnout zpracovateli posudku veškeré podklady, 
do 5 pracovních dnů.  
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• (7) Zpracovatel zašle posudek příslušnému úřadu v 
dohodnutém počtu, termínu a formě. Úřad do 10 
pracovních dnů zašle oznamovateli, dotčeným správním 
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V 
téže lhůtě zveřejní posudek.  

• (8) K posudku je každý oprávněn zaslat příslušnému 
úřadu písemné vyjádření do 30 dnů, popřípadě se k 
němu vyjádřit na veřejném projednání.  

• (9) Pokud úřad obdržel nesouhlasné vyjádření 
k dokumentaci nebo  posudku, zajistí veřejné projednání. 

Pokračování - Posudek 

 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 
I. Základní údaje  

 1. Název záměru 
2. Kapacita (rozsah) záměru 
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant   a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
6. Popis technického a technologického řešení záměru 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

  
II.  Údaje o vstupech  

 III. Údaje o výstupech 
  
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A ŽP 
 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
  
F. ZÁVĚR  

Co musí dokumentace obsahovat: 
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• podrobná informace o navrhované činnosti a její ekonomické, sociální a politické 

zdůvodnění 

• zatížení životního prostředí 

• ekologická významnost krajiny 

• podrobná informace o legislativně vymezených územích (chráněná území, ochranná 
pásma) 

• ekologicky významné lokality 

• informace o kulturně a historicky významných lokalitách (památková ochrana, krajinný 
ráz) 

• informace o ekologické únosnosti krajiny (hodnocení citlivosti jednotlivých složek 
krajiny) 

• informace o přesně určených vlivech (záměr má pouze odhadované) 

• exaktně formulovat zmírňující opatření 

• návrh po-projektových analýz a monitoringu 

• vyhodnotit environmentální rizika v případě havárie 

• zhodnotit variantní řešení záměru (pokud byly uvedeny) 

Co by v dokumentaci nemělo chybět: 

V odůvodněných případech požadovat: 

 
 biologické hodnocení (viz další přednáška) 

 hodnocení krajinného rázu (viz další přednáška) 

 ….. viz slide: „ přehled nejvýznamnějších dotčených správních orgánů, jejichž činnost 
souvisí podstatně s výstavbou“  


