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11.1

ÚVOD

dokumentace – dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí podle přílohy č. 4 zákona, zpracovaná držitelem autorizace;

11.1.1 Pro tuto kapitolu Technických a kvalitativních
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení,
požadavky a údaje, uvedené v kapitole 1 – Všeobecně.
Použití kapitoly 11 je možné pouze spolu s kapitolou 1
– Všeobecně. Ve výkladu ustanovení TKP-D má prioritu
kapitola 1 – Všeobecně. TKP-D jsou vydány v písemné
formě (MD-ČR) a na elektronickém nosiči CD-rom
(ČKAIT). V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

posudek – příslušný úřad smluvně zajistí zpracování
posudku dokumentace držitelem autorizace (dále jen
„zpracovatel posudku“);
stanovisko – příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného
projednání stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí. Stanovisko je odborným
podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko
předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro
navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů.
Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření
nutná k provedení záměru v žádném správním ani
jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních
právních předpisů;

Pro textovou a výkresovou část dokumentace vlivů
stavby na ŽP obecně platí „Směrnice pro dokumentaci
staveb PK“.
Navíc zde platí pojmy, týkající se posuzování vlivů staveb
na životní prostředí (Environmental Impact Assessment
– EIA) převzaté ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon“):

dokumentace stavby – dokumentace všech stupňů zpracovaná zhotovitelem dokumentace stavby;

záměr – stavba, činnost nebo technologie uvedené v příloze č. 1 k zákonu;

varianta – jiné technické řešení téhož zadání návrhu
pozemní komunikace.

koncepce – strategie, politika, plán nebo program zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně
orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení
předkládané;

Dokumentace pozemních komunikací řeší vždy (pokud
není součástí územního plánu) záměr, proto se tato kapitola nadále koncepcemi nezabývá. Přehledné schéma
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
podle zákona je znázorněno v příloze 1.

držitel autorizace – fyzická osoba, která je držitelem
„Osvědčení o vykonané zkoušce odborné způsobilosti“ podle § 19 odstavce 4, písmeno b) zákona;

11.1.2 Tato kapitola TKP-D uvádí požadavky, které
uplatňuje objednatel na zhotovitele technické dokumenttace stavby z hlediska dopadů stavby na životní prostředí
(dále ŽP) a uvádí přehled následného hodnocení z hlediska ŽP (v procesu EIA). Netýká se návrhu konkrétních
stavebních opatření, tzn. objektů pro vyloučení či snížení
vlivů na životní prostředí, tyto činnosti jsou předmětem
ostatních kapitol TKP-D. Pro prostorové uspořádání komunikace platí kapitola 2 TKP-D, pro návrh technických
opatření pro eliminaci, minimalizaci a kompenzaci nepříznivých vlivů stavby a provozu komunikace na ŽP
platí kapitoly 3 až 8 TKP-D, pro obslužná zařízení platí
kapitola 9 TKP-D.

dotčené území – území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením
záměru;
dotčený územní samosprávný celek – územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří
dotčené území;
dotčený správní úřad – správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy a jehož
územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené
území, a Česká inspekce životního prostředí;
oznámení – každá fyzická osoba nebo právnická osoba,
která hodlá provést záměr (dále jen „oznamovatel“)
je povinna předložit oznámení záměru Ministerstvu
životního prostředí nebo orgánu kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je záměr
navržen (dále jen „příslušný úřad“). Pro pozemní
komunikace je oznamovatelem prakticky vždy objednatel (investor);

V případě, že předmět řešení této kapitoly jmenovitě
neurčuje požadavky na řešení stavby, nebo je nutno požadavky kapitoly doplnit nebo upřesnit, jsou potřebné podmínky a požadavky na zpracování dokumentace uvedeny
ve Zvláštních technických kvalitativních podmínkách pro
dokumentaci stavby PK (dále jen ZTKP-D).
Tyto TKP-D jsou pro zadávání oznámení nebo dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
podle zákona a pro autorizované zpracovatele těchto
prací určeny v zásadě rámcově (viz příslušné body v 11.3
této kapitoly); zpřesnění se provede v ZOP-D, případně
ZTKP-D.

zjišťovací řízení – upřesnění informací, které je vhodné
uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; u záměrů kategorie II zjištění, zda bude posuzován podle zákona; výsledkem je „závěr zjišťovacího řízení“;

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky ochrany životního
prostředí není předmětem dalšího textu přesná speciﬁkace požadované dokumentace, ale rámcový rozsah
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této dokumentace. Skutečná písemná, výkresová, výpočtová, případně i jiná dokumentace musí respektovat
především prostředí, ve kterém bude stavba realizována
a bude deﬁnována objednatelem ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřičské a průzkumné práce
a dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen
„ZOP-D“), případně ve spolupráci se zhotovitelem dokumentace.

ložky dálnic a rychlostních silnic a o novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací
o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo
přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací
o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní
komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce
10 km a více).
Oznámení záměru bude vypracováno podle přílohy č. 3
nebo 4 zákona (viz příloha 2 této kapitoly) a podle požadavku objednatele uvedeném v ZOP-D bude doplněno
o technické řešení. Po shromáždění písemných vyjádření
k oznámení rozhodne příslušný úřad, zda je oznámení
zpracováno dostatečně, aby bylo projednáváno jako dokumentace vlivů stavby na ŽP, či zda jej bude nutno
dopracovat. Dopracovaná dokumentace vlivů stavby na
ŽP je příslušným úřadem zveřejněna, je na ni zpracován
posudek a proběhne veřejné projednání, na jehož základě
vydá příslušný úřad stanovisko.

11.1.3 Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona může zpracovávat pouze fyzická
osoba, která je držitelem „Osvědčení o vykonané zkoušce
odborné způsobilosti“ podle vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
jak stanoví § 19 odstavec 4 zákona. Způsobilost prokáže
držitel autorizace kopií osvědčení (seznam autorizovaných osob lze nalézt na serveru MŽP www.env.cz) a pokud to bude objednatel vyžadovat, předloží reference
zpracovaných dokumentací, případně posudků.
Pro některé další činnosti (posudky, studie) v oblasti zjišťování vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je
též vyžadována autorizace (viz příloha 4 této kapitoly).

11.2

11.2.3.2 Stavby podléhající posouzení vlivů, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení jsou záměry kategorie II (podle přílohy č.1/II zákona, pol. 9.1, 10.6 a 10.15
se jedná o novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy neuvedené v kategorii I, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, případně
o stavby, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.).

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA POSOUZENÍ VLIVŮ STAVEB
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

11.2.1 Jednotlivé kroky posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona a stupně dokumentace podle
Stavebního zákona nejsou na sebe přesně legislativně
vázány a mohou probíhat různě časově posunuty. Proces
EIA neprobíhá podle správního řádu, ale je deﬁnován
v zákoně.

Oznámení záměru bude vypracováno podle přílohy č. 3
zákona (viz příloha 3 této kapitoly) a podle požadavku objednatele uvedeném v ZOP-D bude doplněno o technické
řešení. Po shromáždění písemných vyjádření k oznámení
rozhodne příslušný úřad (zjišťovací řízení) zda je zpracované oznámení postačující k ukončení řízení, či zda
bude nutno vypracovat dokumentaci vlivů stavby na ŽP
podle přílohy č. 4 zákona (viz příloha 2 této kapitoly)
a projednat ji stejně jako stavbu kategorie I.

11.2.2 Pokud stavba bude podle zákona posuzována,
má být proces posuzování vlivů na ŽP zahájen co nejdříve
a musí být posouzeny její možné varianty. Stanovisko
(případně závěr zjišťovacího řízení) je neopominutelným podkladem pro vydání územního rozhodnutí pro
stavby. Správní úřad, který vydává územní rozhodnutí
při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska, bez stanoviska nelze rozhodnutí vydat. V těchto
řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní
požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede
důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně,
včetně odůvodnění. Žádost o vydání tohoto rozhodnutí
zveřejní, a to vždy alespoň na internetu.

11.2.3.3 Stavby nepodléhající posuzování vlivů podle
zákona (ostatní stavby)
U staveb tohoto charakteru je rozsah dokumentace přiměřeně zredukován po dohodě zadavatele/objednatele
dokumentace s orgánem ŽP příslušného úřadu. Rozsah
je stanoven objednatelem v ZOP-D.
11.2.4 Časové vazby dokumentace stavby a dokumentace zjišťující vlivy stavby na životní prostředí, včetně
dokumentace požadované zákonem.

U záměrů v pohraničních oblastech je nutno ověřit, zda
nemusí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky podle Hlavy
II zákona.
11.2.3. Z hlediska procesu posuzování vlivů staveb
pozemních komunikací na ŽP podle zákona jsou stavby
rozděleny na tři základní skupiny:
11.2.3.1 Stavby podléhající vždy posouzení vlivů jsou
záměry kategorie I (podle přílohy č. 1/I zákona, pol. 9.3
a 9.4 zákona se jedná o novostavby, rozšiřování a pře-
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11.3.1.2 Dokumentace vlivů stavby na ŽP se podstatně
liší v jednotlivých stupních projektové dokumentace, kdy
v určité fázi do procesu vstupují požadavky zákona.

Dokumentace zjišťující vlivy stavby
na životní prostředí

Dokumentace stavby

Stavby kategorie I

Stavby kategorie II

Vyhledávací studie

Zjištění průchodnosti
území

Technická studie

Oznámení podle příl.
č. 3 nebo 4 (§6)

Oznámení podle příl.
č. 3 (§6)

Dopracování
dokumentace
podle příl. č 4 (§8)
(je-li vyžadováno
zjišťovacím řízením)

Dokumentace podle
příl. č 4 (§8) (je-li
požadována na základě
výsledků zjišťovacího
řízení)

Posudek (§9)
Stanovisko

Dokumentace pro
územní rozhodnutí

11.3.2 Vyhodnocení průchodnosti území
(na úrovni vyhledávací studie)
11.3.2.1 Vyhodnocení průchodnosti území pro liniové
stavby (dále krajinářské vyhodnocení) se zpracovává
pouze pro stavby pozemních komunikací, kde stabilizace
výsledné trasy vyžaduje variantní řešení a kde by pouhé
variantní posouzení s obtížemi postihlo celou problematiku (delší tahy pozemních komunikací, varianty, které se
vzájemně protínají a je možné je kombinovat apod.) podle
TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby.
Vyhledávací studie ani krajinářské vyhodnocení nejsou
vyžadovány zákonem ani Stavebním zákonem a budou
zpracovány, pokud tak bude požadováno v ZOP-D.

Závěry zjišťovacího
řízení, pokud
není požadována
dokumentace

Dokumentace pro
stavební povolení

Zapracování podmínek stanoviska a ÚR do
dokumentace stavby

Zadávací
dokumentace stavby
(ZDS)

Požadavky na plnění podmínek SP

11.2.5 Celá procedura posuzování vlivů na ŽP je časově značně náročná (viz příloha 1 této kapitoly), pokud
však stavba bude posuzována, základní fáze jsou následující:
Fáze

Provádí

Oznámení

Objednatel (na základě materiálů
držitele autorizace)

Dokumentace stavby

Zhotovitel dokumentace stavby

Technické podklady většinou ve
variantách

Zhotovitel dokumentace stavby,
objednatel je předá zhotoviteli
dokumentace hodnocení vlivů na ŽP

Dokumentace posouzení vlivů
na ŽP

Držitel autorizace vybraný
zadavatelem

Posudek

Držitel autorizace vybraný příslušným
úřadem

Veřejné projednání

Příslušný úřad

Stanovisko

Příslušný úřad

11.3.2.2 Podklady pro zpracování krajinářského vyhodnocení.
Podklady, potřebné pro zpracování krajinářského vyhodnocení uvede objednatel v ZOP-D s ostatními požadavky
na vypracování podle místních podmínek.
Rámcový seznam podkladů:
a) vymezení zájmového území na základě technických
parametrů pozemní komunikace, dopravního řešení
a dopravní obslužnosti v území, hranice zájmového
území objednatel projedná s MŽP ČR;
b) známé požadavky orgánů státní správy ve vztahu
k území;
c) údaje z vyhledávací studie, pokud existuje:

Kurzívou jsou označeny technické dokumentace.
i) návrh vedení jednotlivých variant tras pozemní
komunikace musí obsahovat minimálně:

11.3

POŽADAVKY NA DOKUMENTACI
VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

(1) zákres směrového vedení variant, obvykle
v měřítku 1:10 000 (souřadnicový systém
S-JTSK),

11.3.1. Všeobecně

(2) vymezení území pro křižovatky,

11.3.1.1 Posuzování vlivů na životní prostředí je komplexní záležitost, která vyžaduje součinnost objednatele, zhotovitele a řady dalších odborníků pro jednotlivé
složky životního prostředí za účelem pružného a smysluplného přizpůsobení náplně oznámení, dokumentace
a posudku místním podmínkám. Proto dále uváděné
údaje nelze chápat jako závazné a v celé úplnosti charakterizující proces hodnocení vlivů podle zákona, ale
jako údaje orientační, rámcově vymezující problematiku.
Vlastní zadání a celý proces hodnocení musí především
respektovat místní podmínky, znalost problematiky jednotlivých aspektů ŽP v řešeném území, poznatky vyplynulé z ostatních jednání majících vztah k stabilizaci trasy
i mnohé další faktory.

(3) přehledný podélný proﬁl variant a šířkové uspořádání;
d) shromážděné archivní materiály;
e) mapové podklady;
f) intenzity dopravy ke dni uvedení do provozu;
g) rešerše průzkumů stavu území:
i) geotechnické údaje,
ii) hydrogeologické údaje,
iii) základní údaje o půdě,
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11.3.3. Oznámení podle § 6 zákona
(nejlépe na úrovni technické studie)

iv) staré ekologické zátěže,
v) informace o osídlení a obyvatelstvu,

viii) informace o surovinových zdrojích,

11.3.3.1. Oznámení záměru (stavby) se podává na základě zpracované technické studie, před podáním žádosti
o územní rozhodnutí. Pokud nebude toto oznámení podáno při zpracování technické studie, proběhne oznámení
v rámci zpracovávání DÚR v dostatečném časovém předstihu. Kategorie stavby (záměru) pro oznámení se určuje
podle přílohy č. 1 zákona.

ix) zjištění územního systému ekologické stability,

11.3.3.2. Záměry kategorie I

x) existence zvlášť chráněných území, přírodních
parků, významných krajinných prvků,

11.3.3.2.1 Podklady pro zpracování oznámení.

vi) shromáždění údajů archeologických a památkové
péče,
vii)informace o ochranných pásmech,

Podklady, potřebné pro zpracování oznámení uvede objednatel v ZOP-D s ostatními požadavky na vypracování
podle místních podmínek.

xi) existence evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí,
xii)přehled průzkumů fauny a ﬂory s důrazem na
zvlášť chráněné druhy.

Rámcový seznam podkladů:
a) vyhledávací studie a krajinářské vyhodnocení (pokud
byly zpracovány);

V ZOP-D bude objednatelem uvedeno, které z podkladů
zajistí a předá objednatel (protože již existují, nebo jsou
objednány u jiného zhotovitele) a které zpracuje zhotovitel v rámci krajinářského vyhodnocení. Objednatel uvede
požadavky na předání výstupů v elektronické podobě
(přednostně formáty .doc, .dwg, .dxf, .shp, .jpg).

b) pokud nebylo krajinářské vyhodnocení zpracováno,
archivní studie všech dříve uvažovaných variant;
c) existující průzkumy potřebné pro vypracování oznámení;

11.3.2.3 Požadavky na obsah a výstupy krajinářského
vyhodnocení:

d) mapové podklady;

a) vymezení problémů z hlediska životního prostředí ve
stanoveném území a určení jejich důležitosti podle
metodiky krajinářského vyhodnocení;

e) intenzity dopravy ke dni uvedení do provozu;
f) technická studie variant, která obsahuje následující
přílohy:

b) zjištění všech složek životního prostředí ve vymezeném území, které by mohly být plánovanou stavbou ovlivněny a jejich graﬁcká prezentace na mapě
krajinářského vyhodnocení, obvykle v měřítku
1:10 000;

i) situace v měř. 1:10 000 (5 000) (souřadnicový systém S-JTSK),
ii) přehledný podélný proﬁl,

c) zákres variant dopravního řešení do map krajinářského vyhodnocení;

iii) charakteristické příčné řezy,
iv) schéma mimoúrovňových křižovatek,

d) vyhodnocení variant z hlediska životního prostředí,
doporučení pro výběr variant pro další stupně dokumentace, možnosti vzájemné kombinace jednotlivých
variant a projednání s MŽP ČR;

v) schéma mostních objektů (výška nad terénem,
délka, šířka, úhel křížení atd.),
vi) základní charakteristiky vybavenosti komunikace:
odpočívky, střediska údržby apod.;

e) výběr optimálních variant může být proveden i multikriteriálním hodnocením, ve kterém nejsou zahrnuty
pouze vlivy na ŽP, ale i technická, dopravní, ekonomická, urbanistická a sociologická, případně další
hlediska. Multikriteriální hodnocení není nezbytnou součástí krajinářského vyhodnocení, případný
požadavek na jeho vypracování musí být uveden
v ZOP-D;

g) požadavky na doplnění průzkumů, pokud nebyly provedeny, zejména:
i)

geotechnický průzkum,

ii) hydrogeologický průzkum,

f) doporučení podrobných průzkumů pro další stupně
dokumentace např.: geotechnický se zaměřením na
svážná území, hydrogeologický, biologický (fauna,
ﬂora), archeologický, báňský atd.

iii) základní údaje o půdě,
iv) staré ekologické zátěže,
v) informace o osídlení a obyvatelstvu,
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vi) shromáždění údajů archeologických a o objektech památkové péče,

11.3.3.3 Záměry kategorie II
11.3.3.3.1 Podklady pro zpracování oznámení:

vii) zjištění ochranných pásem,
Podklady, potřebné pro zpracování oznámení uvede objednatel v ZOP-D s ostatními požadavky na vypracování.
Rámcový seznam podkladů je stejný jako u záměrů kategorie I.

viii)informace o surovinových zdrojích,
ix) zjištění územního systému ekologické stability,
x) zjištění zvlášť chráněných území, přírodních
parků, významných krajinných prvků,

V ZOP-D bude objednatelem určeno, které z podkladů
zajistí a předá objednatel (protože již existují, nebo jsou
objednány u jiného zhotovitele) a které zpracuje zhotovitel v rámci oznámení. Objednatel uvede požadavky
na předání výstupů v elektronické podobě (přednostně
formáty .doc, .dwg, .dxf, .shp, .jpg).

xi) stanovisko orgánu ochrany přírody, zda může
mít záměr samostatně nebo ve spojení s jinými
významný vliv na území evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast,

11.3.3.3.2 Požadovaný obsah oznámení je dán přílohou
č.3 zákona (viz příloha 3 této kapitoly), a bude zpracováno
v takovém rozsahu, aby umožnilo zjištění, zda záměr musí
být podroben procesu posuzování vlivů na ŽP.

xii) průzkum fauny a ﬂory s důrazem na zvlášť chráněné druhy,
xiii) migrační průzkum;

11.3.4 Dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí
(nejpozději v úrovni DÚR)

h) požadavky na zpracování studií vlivů na životní prostředí, zejména:
i)

rozptylová studie,
11.3.4.1 U staveb kategorie I může být oznámení uznáno
za dokumentaci, pokud k němu příslušný úřad neobdržel
žádné nesouhlasné vyjádření. V opačném případě bude
dokumentace dopracována podle připomínek.

ii) akustická studie,
iii) vlivy na veřejné zdraví (v zástavbě),
iv) zábory půdy (PUPFL, ZPF),

U staveb kategorie II bude problematika životního prostředí DÚR řešena v přílohách „Podklady a průzkumy“,
pokud bylo zjišťovací řízení uzavřeno bez požadavku
zpracování dokumentace vlivů stavby na ŽP. Pokud je
v závěru zjišťovacího řízení tato dokumentace vyžadována, proběhne dále celá procedura posouzení vlivů na
životní prostředí stejně jako u staveb kategorie I.

v) vlivy odvodnění,
vi) vlivy na ﬂoru a faunu a ekosystémy,
vii) biologické hodnocení, pokud o jeho nezbytnosti
rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu,

Jak je uvedeno v bodě 11.2.2, stanovisko k posouzení
vlivů na životní prostředí, vydané na závěr celé procedury, je neopominutelným podkladem pro vydání
územního rozhodnutí pro stavby a je třeba jej získat před
podáním žádosti o vydání ÚR.

viii) hodnocení, zda záměr bude mít významný vliv na
území evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast, pokud orgán ochrany přírody tuto možnost
nevyloučil.

V případě, že nebylo dosud podáno oznámení, bude objednatel postupovat podle 11.3.3. Rozsah řešení stanoví
ZOP-D.

V ZOP-D bude objednatelem uvedeno, které z podkladů
zajistí a předá objednatel (protože již existují, nebo jsou
objednány u jiného zhotovitele) a které zpracuje zhotovitel v rámci oznámení. Objednatel uvede požadavky
na předání výstupů v elektronické podobě (přednostně
formáty .doc, .dwg, .dxf, .shp, .jpg).

11.3.4.2 Záměry kategorie I a záměry kategorie II (pokud
závěry zjišťovacího řízení nařídí zpracovat dokumentaci
o hodnocení vlivů na ŽP)

11.3.3.2.2 Požadovaný obsah oznámení je dán přílohou
č. 4 (případně přílohou č.3) zákona (viz příloha 2 a 3
této kapitoly), podrobnosti hodnocení a splnění jednotlivých požadavků zákona musí odpovídat závažnosti vlivů
stavby na příslušné složky životního prostředí. Mapové
a graﬁcké přílohy budou zpracovány v takovém měřítku
a rozsahu, aby dostatečně dokumentovaly zjištěné skutečnosti.

11.3.4.2.1 Podklady pro dokumentaci vlivů na životní
prostředí.
Podklady, potřebné pro zpracování dokumentace uvede
objednatel v ZOP-D s ostatními požadavky na vypracování podle místních podmínek.
Rámcový seznam podkladů:
a) připomínky příslušného úřadu k oznámení podanému
podle přílohy č. 4 zákona (stavby kategorie I);
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b) závěry zjišťovacího řízení (stavby kategorie II);

(2) stav bez výstavby (ve stejném roce),

c) stanovisko orgánu ochrany přírody, zda může mít
záměr samostatně nebo ve spojení s jinými významný
vliv na území evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast;

(3) posouzení imisí podle platné legislativy;
ii) akustická studie bude zpracována v rozsahu určeném objednatelem v ZOP-D. Metodiku a rozsah
výpočtů stanoví objednatel v ZOP-D. Výpočtové
hodnoty a izofony se obvykle řeší pro:

d) existující průzkumy potřebné pro vypracování dokumentace;

(1) stav s výstavbou v době uvedení do provozu,
e) mapové podklady;
(2) stav bez výstavby,
f) intenzity dopravy ke dni uvedení do provozu;
(3) výpočty je nutno provádět v ekvivalentní hladině hluku pro den (event. den a noc), navrhnout
protihluková opatření (PHO) na nepříznivější
úroveň hluku (ve venkovním chráněném prostoru a venkovním prostoru staveb) ve srovnání
s hygienickými limity (technické řešení PHO je
uvedeno v kapitole 8 TKP-D). Akustické výpočty pro noční dobu musí být prováděny na základě znalosti podílu dopravy v noční době;

g) další požadavky úřadů, pokud existují;
h) technický návrh stavby, který bude obsahovat následující přílohy:
i) situace v měř. 1:1 000 (2 000), přehledná 1:10 000
(souřadnicový systém S-JTSK),
ii) podélné proﬁly,

iii) vlivy na veřejné zdraví,
iii) charakteristické příčné řezy,
iv) zábory půdy (třídy ochrany – BPEJ, PUPFL),
iv) řešení mimoúrovňových křižovatek,
v)
v) umístění a prostorové uspořádání mostních objektů
a případných migračních objektů (TP 180),

vlivy odvodnění,

vi) vlivy na ﬂoru a faunu a ekosystémy,

vi) základní charakteristiky vybavenosti komunikace:
odpočívky, střediska údržby apod.,

vii) biologické hodnocení, pokud o jeho nezbytnosti
rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu,

vii)další přílohy ve vztahu k ŽP;
viii) hodnocení, zda záměr bude mít významný vliv
na území evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody tuto
možnost nevyloučil.

i) požadavky na zpracování resp. doplnění průzkumů,
zejména:
i) geotechnický a hydrogeologický průzkum se zaměřením na ovlivnění okolních zdrojů pitné vody,

V ZOP-D bude objednatelem uvedeno, které z podkladů
zajistí a předá objednatel (protože již existují, nebo jsou
objednány u jiného zhotovitele) a které zpracuje zhotovitel v rámci dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí. Objednatel uvede požadavky na předání výstupů v elektronické podobě (přednostně formáty .doc,
.dwg, .dxf, .shp, .jpg).

ii) pedologický průzkum,
iii) archeologický průzkum,
iv) báňský průzkum,
v) ověření a upřesnění údajů, týkajících se územních systémů ekologické stability, zvlášť chráněných území,
přírodních parků, významných krajinných prvků,

11.3.4.2.2 Požadovaný obsah dokumentace o hodnocení
vlivů na životní prostředí je určen přílohou č. 4 zákona
(viz příloha 2 této kapitoly). Ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP včetně vydání stanoviska podle §10
a přílohy č.6 zákona, podrobnosti hodnocení a splnění
jednotlivých požadavků zákona musí odpovídat závažnosti vlivů stavby na příslušné složky životního prostředí.
Mapové a graﬁcké přílohy budou zpracovány v takovém
měřítku a rozsahu, aby dostatečně dokumentovaly zjištěné skutečnosti.

vi) biologický průzkum (fauna a ﬂora),
vii)migrační průzkum;
j) požadavky na zpracování, případně zpřesnění studií
vlivů na životní prostředí, zejména:
i)

rozptylová studie bude zpracována v rozsahu určeném objednatelem v ZOP-D. Výpočtové hodnoty a izolinie se obvykle řeší pro:

11.3.4.3 Záměry kategorie II (pokud závěry zjišťovacího
řízení nepožadují zpracování dokumentace o hodnocení
vlivů na ŽP) a záměry nepodléhající posouzení vlivů na
životní prostředí podle zákona.

(1) stav s výstavbou v době uvedení do provozu,
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11.3.4.3.1 Podklady pro souvisící dokumentaci DÚR,
týkající se ŽP („Podklady a průzkumy“).

(1) stav s výstavbou v době uvedení do provozu (a pro
další období podle požadavků objednatele),

Podklady, potřebné pro zpracování dokumentace uvede
objednatel v ZOP-D s ostatními požadavky na vypracování podle místních podmínek.

(2) posouzení imisí podle platné legislativy,
(3) objednatel v ZOP-D může vyžadovat i výpočtové hodnoty a izolinie pro stav bez výstavby
(ve stejném roce),

Rámcový seznam podkladů:
a) závěry zjišťovacího řízení (pokud proběhlo);

ii) akustická studie bude zpracována v souladu platnou legislativou a metodikou. Metodiku a rozsah
výpočtů stanoví objednatel v ZOP-D. Výpočtové
hodnoty a izofony se obvykle řeší pro:

b) podmínky příslušného orgánu ŽP;
c) existující průzkumy potřebné pro vypracování dokumentace;

(1) stav s výstavbou v době uvedení do provozu (a pro
další období podle požadavků objednatele),

d) mapové podklady;
(2) výpočty je nutno provádět v ekvivalentní hladině hluku pro den a noc, při vyhodnocení
obou hladin navrhnout protihluková opatření
(PHO) na nepříznivější úroveň hluku (ve venkovním chráněném prostoru a venkovním prostoru staveb) ve srovnání s hygienickými limity
(technické řešení PHO je uvedeno v kapitole 8
TKP-D),

e) intenzity dopravy ke dni uvedení do provozu;
f) technický návrh stavby, který bude obsahovat následující přílohy:
i) situace v měř. 1:1 000 (2 000), přehledná 1:10 000
(souřadnicový systém S-JTSK),
ii) podélné proﬁly,

(3) objednatel v ZOP-D může vyžadovat rozšíření
akustické studie o další stavy:

iii) charakteristické příčné řezy,
(a) současný stav,
iv) řešení mimoúrovňových křižovatek,
(b) stav bez výstavby,
v) umístění a prostorové uspořádání mostních objektů,
iii) zábory půdy,
vi) projekty vybavenosti komunikace: odpočívky, střediska údržby apod.,

iv) vlivy odvodnění,

vii)další přílohy ve vztahu k ŽP;

v) vlivy na ﬂoru a faunu a ekosystémy,

g) požadavky na zpracování resp. doplnění průzkumů,
zejména:

vi) biologické hodnocení, pokud o jeho nezbytnosti
rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu.

i) geotechnický a hydrogeologický průzkum se zaměřením na ovlivnění okolních zdrojů pitné vody,

V ZOP-D bude objednatelem uvedeno, které z podkladů
zajistí a předá objednatel (protože již existují, nebo jsou
objednány u jiného zhotovitele) a které zpracuje zhotovitel v rámci DÚR. Objednatel uvede požadavky na předání výstupů v elektronické podobě (přednostně formáty
.doc, .dwg, .dxf, .shp, .jpg).

ii) pedologický průzkum,
iii) archeologický průzkum,
iv) báňský průzkum,

11.3.4.3.2 Požadavky na obsah souvisící dokumentace
DÚR, týkající se ŽP („Průzkumy“, Podklady apod.):

v) ověření a upřesnění údajů, týkajících se územních
systémů ekologické stability, zvlášť chráněných
území, přírodních parků, významných krajinných
prvků,

a) plnění podmínek příslušného orgánu ŽP;
b) přiměřené zjištění důsledků záměru na životní prostředí podle místních podmínek:

vi) biologický průzkum (fauna a ﬂora);
h) požadavky na zpracování, případně zpřesnění studií
vlivů na životní prostředí, zejména:

i) vlivy na ekosystémy např.:
(1) posouzení vlivu vypouštění srážkových vod
z odvodňovacích systémů komunikace a její
vybavenosti na jednotlivé recipienty z kvalitativního a kvantitativního hlediska,

i) rozptylová studie v rozsahu určeném objednatelem
v ZOP-D. Výpočtové hodnoty a izolinie se obvykle
řeší pro:
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(2) popis ovlivnění zdrojů hromadného a individuálního zásobení obyvatelstva pitnou vodou,
ovlivnění podzemních vod z hlediska kvalitativního a kvantitativního,

11.3.5.2 Obsah části dokumentace, týkající se ochrany
životního prostředí

(3) vliv na stabilitu a erozi půdy,

a) plnění podmínek územního rozhodnutí;

(4) dělící účinky stavby (přístup na pozemky),

b) změny proti DÚR;

(5) nároky na smýcení dřevin s jejich stručným popisem na základě dendrologického průzkumu,

c) ekologické studie;

Součást průvodní zprávy:

i) vlivy odvodnění stavby,
(6) ovlivnění horninového prostředí a chráněných
území nerostného bohatství,

ii) vliv zimní údržby (použití rozmrazovacích prostředků);

(7) vlivy a důsledky ukládání přebytků ze stavby
a uvedení pravděpodobných lokalit zemníků
a skládek, speciﬁkace odpadů ze stavby a z provozu komunikace a návrh jejich likvidace,

d) předběžný návrh opatření pro ochranu obyvatel po
dobu výstavby komunikace;
e) požadavky na ochranu jednotlivých složek životního
prostředí během stavby.

ii) vlivy na antropogenní systémy, např.:
(1) vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky (demolice),

Samostatné přílohy:
a) inventarizace kácených dřevin podle katastrálních
území, čísel parcel, případně vlastníků;

(2) vlivy na geologické a paleontologické památky,

b) akustická studie pro období výstavby, pokud ji HS
požaduje;

(3) doporučení na zajištění záchranného archeologického a paleontologického průzkumu,

c) projekt nakládání s odpady včetně seznamu a zatřídění odpadů z činnosti zhotovitele stavebních prací
i z provozu komunikace.

iii) podklady k žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle platné
legislativy (11.6.4),

11.3.5.3. Objekty navržené pro vyloučení či snížení negativních vlivů stavby na životní prostředí jsou součástí
stavby a jsou pojednány v příslušných kapitolách TKP-D
(např. protihlukové clony, vegetační úpravy, migrační
objekty, sedimentační nádrže, rekultivace atd.).

iv) plán náhradní rekultivace půdy za odňatou ze zemědělského půdního fondu podle platné legislativy
(11.6.5),
v) popis opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP,

11.3.6 Části zadávací dokumentace stavby,
týkající se ochrany životního prostředí

vi) návrh monitorování ovlivněných složek ŽP.
11.3.4.4. Na základě výstupů z projednání vlivů stavby
na životní prostředí budou požadavky zapracovány do
dokumentace pro stavební povolení, včetně zařazení objektů pro vyloučení či snížení negativních vlivů stavby
na životní prostředí do objektové skladby stavby.

Podklady, požadavky a obsah ZDS jsou uvedeny ve
Směrnici pro dokumentaci staveb PK v kapitole 6
a v TKP-D kapitole 1.
11.3.6.1 Podklady zajišťované a předané objednatelem:
a) příslušná část dokumentace pro stavební povolení;

11.3.5 Dokumentace ochrany životního
prostředí na úrovni DSP

b) stavební povolení včetně podmínek a souvisejících
rozhodnutí orgánů státní správy;

11.3.5.1 Podklady zajišťované a předané objednatelem:
c) ZOP-D, příp. ZTKP-D;
a) rozhodnutí o umístění stavby včetně podmínek a stanovisek účastníků územního řízení;

d) případné dodatečné průzkumy a zaměření zajištěné
objednatelem;

b) příslušná část platné DÚR;
e) další požadavky objednatele v ZOP-D. Objednatel
uvede požadavky na předání výstupů v elektronické
podobě (přednostně formáty .doc, .dwg, .dxf, .shp,
.jpg).

c) další požadavky objednatele v ZOP-D. Objednatel uvede
požadavky na předání výstupů v elektronické podobě
(přednostně formáty .doc, .dwg, .dxf, .shp, .jpg).
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11.3.6.2 Obsah části dokumentace, týkající se ochrany
životního prostředí

e) s budoucím správcem – např. vegetační úpravy;
f) s objednatelem dokumentace.

a) doplněná DSP včetně soupisu podmínek stavebního povolení a požadavků orgánů státní správy pro
ochranu ŽP;

ii) ochrana jednotlivých složek ŽP z činnosti zhotovitele stavebních prací,

Projednání a odsouhlasení staveb posuzovaných podle
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je
stanoven v tomto zákoně a celá procedura je schematicky
znázorněna v příloze 1 této kapitoly. Součástí odsouhlasení je i stanovení konkrétních opatření k vyloučení,
snížení či kompenzaci negativních vlivů staveb na životní
prostředí. Na konci celé procedury jsou příslušným orgánem ochrany životního prostředí deﬁnovány podmínky,
které musí být dodrženy (závěr zjišťovacího řízení nebo
stanovisko).

iii) program odpadového hospodářství z činnosti zhotovitele stavebních prací,

11.5

b) požadavky na vypracování postupů a opatření během
stavebních prací např.:
i) upřesnění akustické studie pro období výstavby,

ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

iv) opatření proti prašnosti při výstavbě;

11.5.1 Odsouhlasení dokumentace

c) zpracování podkladů pro environmentální management stavby (EMS), pokud je požadován v ZOP-D.

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se odsouhlasení
dokumentace podle 1.15 kapitoly 1 TKP-D.

11.4

KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE STAVBY
VE VZTAHU K OCHRANĚ ŽP

11.5.2 Předání a převzetí dokumentace
Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání a převzetí dokumentace podle 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

11.4.1 Kontrola dokumentace
Pokud neurčují ZOP-D jinak, zhotovitel dokumentace
zajistí řízení jakosti při zhotovení dokumentace stavby
v souladu s požadavky oddílu 1.6 kapitoly 1 TKP-D
a jeho kontrolní systém zajistí ustanovení oddílu 1.13
kapitoly 1 TKP-D.

11.6

SOUVISEJÍCÍ NORMY
A PŘEDPISY

Souhrn technických norem, předpisů a podkladů uvedených v dokumentaci stavby je k datu vydání zadávací
dokumentace na zhotovení dokumentace stavby. Platnost
v případě jejích pozdějších změn je uvedena v oddíle 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

11.4.2 Projednání dokumentace
Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel dokumentace projednání ve shodě s požadavky oddílu 1.14
kapitoly 1 TKP-D.

Níže uvedený soupis zákonů, vyhlášek, nařízení a metodických pokynů je platný ke dni schválení této kapitoly. Při
zpracování dokumentace podle této kapitoly je vždy nutné
ověřit poslední platné znění předpisu.

Součástí posouzení a kontroly dokumentace objednatelem může být posouzení expertem určeným objednatelem
podle oddílu 1.14 kapitoly 1 TKP-D.

11.6.1 Životní prostředí obecně a posuzování
vlivů na životní prostředí

Části dokumentace týkající se životního prostředí, případně včetně návrhu opatření se projednávají:

Zákony
Zákon č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 17 /1992 Sb., o životním prostředí ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ŽP ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů;

a) s příslušnými orgány ochrany přírody (případně se
správcem území požívající zvláštní ochrany) – např.
rozptylová studie, vlivy na vodu, vlivy na půdu, vlivy
na lesy, kácení mimolesní zeleně, vegetační úpravy,
opatření pro zajištění migrace, protihluková opaření;
b) s orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice)
– např. akustická studie, vlivy na zdraví;
c) s dotčenými obcemi – např. náhradní vegetace, přerušené cesty;
d) s dotčenými vlastníky – např. přístupy na pozemky;
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11.6.3 Ochrana přírody a krajiny

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška MŽP ČR č. 457/2001Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním
vlivů na ŽP ve znění pozdějších
předpisů;
Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných
technikách ve znění pozdějších
předpisů;
Ostatní
ČSN EN ISO 14001 – Systémy Environmentálního
managementu – Speciﬁkace s návodem pro její použití.

Zákony
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů;.
Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní
park České Švýcarsko, a mění se
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
Výnosy
Výnos MŠK ČSR č. 18001/1955 Sb., o vyhlášení CHKO
Moravský kras;
Výnos MK ČSR č. 13853/1967 Sb., o vyhlášení CHKO
Jizerské hory;
Výnos MK ČSR č. 6369/1969 Sb., o vyhlášení CHKO
Orlické hory;
Výnos MK ČSR č. 9886/1969 Sb., o vyhlášení CHKO
Jeseníky;
Výnos MK ČSR č. 8908/1970 Sb., o vyhlášení CHKO
Žďárské vrchy;
Výnos MK ČSR č. 4946/1972 Sb., o vyhlášení CHKO
Labské pískovce;
Výnos MK ČSR č. 4947/1972 Sb., o vyhlášení CHKO
Český kras;
Výnos MK ČSR č. 5373/1973 Sb., o vyhlášení CHKO
Beskydy;
Výnos MK ČSR č. 7657/1974 Sb., o vyhlášení CHKO
Slavkovský les;
Výnos MK ČSR č. 6927/1975 Sb., o vyhlášení CHKO
Lužické hory;
Výnos MK ČSR č. 5790/1976 Sb., o vyhlášení CHKO
Pálava;
Výnos MK ČSR č. 6070/1976 Sb., o vyhlášení CHKO
Kokořínsko;
Výnos MK ČSR č. 6883/1976 Sb., o vyhlášení CHKO
České středohoří;
Výnos MK ČSR č. 21972/1978 Sb., o vyhlášení CHKO
Křivoklátsko;
Výnos MK ČSR č. 22737/1979 Sb., o vyhlášení CHKO
Třeboňsko;
Výnos MK ČSR č. 17644/1980 Sb., o vyhlášení CHKO
Bílé Karpaty;
Výnos MK ČSR č. 17332/1981 Sb., o vyhlášení CHKO
Blaník;
Vyhlášky
Vyhláška MŽP č. 468/2004 Sb., o autorizovaných
osobách podle zákona o ochraně
přírody a krajiny;
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
114/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MŽP ČR č. 166/2005Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
114/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů v souvislosti s vytvářením
soustavy NATURA 2000;
Vyhláška MK ČSSR č. 197/1989 Sb., o zřízení CHKO
Blanský les;
Vyhláška MŽP ČR č. 464/1990 Sb., o zřízení CHKO
Litovelské Pomoraví;
Vyhláška MŽP ČR č. 155/1991 Sb., o zřízení CHKO
Poodří;

11.6.2 Ochrana zdraví a ochrana
proti hluku
Zákony
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů
na veřejné zdraví, postup při jejich
ověřování a postup při udělování
a odnímání osvědčení;
Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších
předpisů;.
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů;
Ostatní
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, RNDr. M. Liberko a kol.,
Planeta, číslo 2,2005;
HEM-300-11.12.01-34065 Metodický návod pro měření
a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí;
TP 104
Protihlukové clony pozemních komunikací, MDS 2003;
TP 116
Použití ovoce, trávy a zeminy ze
silničních pozemků.
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Vyhláška MŽP ČR č. 156/1991 Sb., o zřízení CHKO
Železné hory;
Vyhláška MŽP ČR č. 157/1991 Sb., o zřízení CHKO
Broumovsko;
Vyhláška MŽP ČR č. 6 /1991 Sb., o zřízení SPR Borek
u Velhartic, Čtyři palice, Králický
Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací
Bukové kopce, Holina, Fajmanovy
skály a Klenky, Chynínské buky,
Kokšín, Lopata, Míšovské buky,
Lípa, Třímanské skály, Habrová
seč, Žákova hora, Praděd, Suchý
vrch a Jelení bučina ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 17/1997 Sb., kterou se vyhlašuje
NPR Ransko a stanoví její bližší
ochranné podmínky;
Vyhláška MŽP č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje
NPR Vývěry Punkvy a stanoví její
bližší ochranné podmínky;
Vyhláška MŽP č. 81/1998 Sb., kterou se vyhlašuje PP
Na Plachtě 2 a stanoví její bližší
ochranné podmínky;
Vyhláška MŽP č. 200/1999 Sb., kterou se vyhlašuje
NPR Jizerskohorské bučiny a její
ochranné pásmo a stanovují její
bližší ochranné podmínky;
Vyhláška MŽP č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje
NPP Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné
podmínky;
Vyhláška MŽP č. 85/2000 Sb., kterou se vyhlašuje
NPR Mazák a stanoví její ochranné
pásmo a bližší ochranné podmínky
a kterou se mění vyhláška č. 395/
1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, a výnos
Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988
(reg. v částce 49/1988 Sb.);
Vyhláška MŽP č. 192/2000 Sb., kterou se vyhlašuje
NPR Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší
ochranné podmínky;
Vyhláška MŽP č. 422/2001 Sb., o vymezení zón
ochrany přírody CHKO Šumava;
Vyhláška MŽP č. 118/2002 Sb., o vymezení zón
ochrany přírody Národního parku
České Švýcarsko;
Vyhláška MŽP č. 105/2003 Sb., o vyhlášení NPP
Zbrašovské aragonitové jeskyne
a stanovení bližších podmínek její
ochrany;
Vyhláška č. 116/2004 Sb., kterou se vyhlašuje NPR Býčí
skála a stanoví její bližší ochranné
podmínky;
Vyhláška č. 381/2004 Sb., kterou se vyhlašuje NPR
Žofínský prales, stanoví její bližší
ochranné podmínky a ochranné
pásmo;

Vyhláška č. 454/2004 Sb., o vyhlášení NPP Miroslavské
kopce a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek;
Vyhláška č. 488/2004 Sb., o vymezení zón ochrany
přírody Chráněné krajinné oblasti
Český ráj;
Vyhláška MŽP č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje
NPP Hojná voda a stanoví její
bližší ochranné podmínky;
Vyhláška MŽP č. 574/2004 Sb., kterou se vyhlašuje
NPR Čertova stěna – Luč a stanoví
její bližší ochranné podmínky;
Vyhláška MŽP č. 146/2005 Sb., o vyhlášení NPP
Kalendář věků, stanovení jejích
bližších ochranných podmínek
a jejího ochranného pásma;
Vyhláška č. 183/2005 Sb., o vyhlášení NPR Krumlovskorokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek;
Vyhláška č. 184/2005 Sb., o vyhlášení NPP Letiště
Letňany a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek;
Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje
Krkonošský národní park a stanoví
podmínky jeho ochrany ve znění
pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje
Národní park Podyjí a stanoví
podmínky jeho ochrany ve znění
pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje
Národní park Šumava a stanoví
podmínky jeho ochrany ve znění
pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje
Chráněná krajinná oblast Český ráj;
Nařízení vlády č. 530-535/2004 Sb., 598-609/2004 Sb.,
679-688/2004 Sb., 19-28/2005 Sb.,
kterými se vyhlašují jednotlivé
Ptačí oblasti.
Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy
a počet ptáků, pro které se vymezují Ptačí oblasti.
Nařízení vlády č. 70/2005 Sb., kterým se vyhlašuje
CHKO Český les.
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit;
Ostatní
Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR 2001;
Ekologický rozbor území z hlediska průchodnosti
pro liniové stavby, Petr Anděl,
Richard Višňák, Evernia s.r.o.,
Liberec, 1997
TP 99
Vysazování a ošetřování silniční
vegetace, MD 1998 + dodatek 1,
MD 2004;
TP 180
Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně
žijící živočichy, EVERNIA, 2006;
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TP 181

Hodnocení průchodnosti území pro
liniové stavby, EVERNIA, 2006.

1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF pozdějších předpisů;
Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP
ČR – kritéria znečištění zemin
a podzemní vody (nabytí účinnosti
od 31. 7. 1996);
TP 53
Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací, MDS 2003;
TP 153
Zpevněná travnatá parkoviště, MDS
2002.

11.6.4 Ochrana lesního hospodářství
Zákony
Zákon č. 289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon) ve
znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 282/1991Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa ve znění pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních
plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška MZe č. 84 /1996Sb., o lesním hospodářském
plánování;
Vyhláška MZe č. 77 /1996Sb., o náležitostech žádosti
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků, určených k plnění funkce lesa ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška MZe č. 78 /1996Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška MZe č. 55 /1999Sb., o způsobu výpočtu výše
újmy nebo škody, způsobené na lesích ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MZe č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci
o původu reprodukčního materiálu
a podrobnosti o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků
prohlášených za pozemky určené
k plnění funkcí lesa ve znění pozdějších předpisů.

11.6.6 Ochrana ovzduší
Zákony
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích;
Vyhlášky
Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví
emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících těkavé organické látky
z procesů aplikujících organická
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné
emisní limity, způsob předávání
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry
obtěžování zápachem a intenzity
pachů, podmínky autorizace osob,
požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
a podmínky jejich uplatňování ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska
ochrany ovzduší ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví
imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení
a řízení kvality ovzduší ve znění
pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé
látky znečišťující ovzduší a způsob
přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění
pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví
emisní limity a další podmínky
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve
znění pozdějších předpisů;

11.6.5 Ochrana půdního fondu
Zákony
Zákon č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 195/1993Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku
(úplné znění zákona 229/1991Sb. ve
znění pozdějších předpisů);
Zákon č. 139/2002Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 569/1991Sb., o pozemkovém fondu, ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška MŽP č. 13 /1994Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF ve
znění pozdějších předpisů;
Ostatní
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP
ČR ze dne 1.10. 1996 č.j. OOLP/
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Vyhláška MHPR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci;
Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění
a vyhodnocování geologických
prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu
zásob výhradních ložisek;
Vyhláška č. 298/2005 Sb., Vyhláška o požadavcích na
odbornou kvaliﬁkaci a odbornou
způsobilost při hornické činnosti
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů;

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví
emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví
emisní limity a další podmínky pro
spalování odpadu ve znění pozdějších předpisů;
Ostatní
Věstník MŽP ČR, částka 3, 1998 – SYMOS´97
Metodický pokyn pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových,
plošných a liniových zdrojů;
Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003 – SYMOS´97 Dodatek
č. 1 k metodickému pokynu odboru
ochrany ovzduší MŽP k výpočet
znečištění ovzduší z bodových,
plošných a liniových zdrojů.

11.6.8 Ochrana vody
Zákony
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech (lázeňský
zákon) ve znění pozdějších předpisů;
Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady
pro stanovení a změny ochranných
pásem vodních zdrojů;
Vyhláška MZd č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních;
Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků;
Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti
měření množství a jakosti vody;
Vyhláška MZe č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí;
Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod
povrchových;
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území;
Vyhláška 513/2002, kterou se stanoví ochranná pásma
zdroje přírodní minerální vody

11.6.7 Ochrana nerostného bohatství
Zákony
Zákon č. 44 /1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů;.
Zákon č. 61 /1988Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 62 /1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti
a ohlašování činnosti prováděné
hornickým způsobem, ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška ČGÚ č. 8 /1989 Sb., o registraci geologických
prací, o odevzdávání a shromažďování jejich výsledků, o zjišťování
starých důlních děl a vedení jejich
registru, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné
způsobilosti projektovat, provádět
a vyhodnocovat geologické práce
ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých
důlních děl a vedení jejich registru
ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích ve znění pozdějších
předpisů;
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v Dyňově a vymezují se konkrétní
ochranná opatřené;
Vyhláška MŽP č. 590/2002 o technických požadavcích
na vodní díla;
Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci;
Vyhláška MZd č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání
osob;
Vyhláška MZe č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto
údajů do informačního systému
veřejné správy;
Vyhláška č. 208/2005 Sb., o stanovení ochranného
pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských
Lázních;
Vyhláška č. 320/2005 Sb., o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody
v Očihově a vymezení konkrétních
ochranných opatření;
Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod;

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky;
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.

11.6.9 Odpady
Zákony
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III –
Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu,
zajištění a likvidaci zařízení pro
ukládání odpadů v podzemních
prostorech ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MPO č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MŽP č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu
vedení evidence obalů a ohlašování
údajů z této evidence ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů;
Ostatní
TP 162
Recyklace konstrukčních vrstev
netuhých vozovek za studena s použitím asfaltových pojiv a cementu,
MDS 2003;
ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů.

Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 40 /1978 Sb., o chráněných oblastech
přirozené akumulace vod Beskydy,
Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše,
Orlické hory, Šumava a Žďárské
vrchy;
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory,
Novohradské hory, Vsetínské vrchy
a Žamberk – Králíky;
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
Chebská pánev a Slavkovský les,
Severočeská křída, Východočeská
křída, Polická pánev, Třeboňská
pánev a Kvartér řeky Moravy;
Nařízení vlády č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně;
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech;
Nařízení vády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových
vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti
těchto vod;
Ostatní
Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992;
TP 83
Odvodnění pozemních komunikací,
MD 2006;
TP 107
Odvodnění mostů pozemních komunikací, MD 2006;

11.6.10 Chemické látky a nebezpečí havárií
Zákony
Zákon č. 356/2003 o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých
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zákonů ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2002
Sb., o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon
o silniční dopravě (Přeprava nebezpečných věcí);
Vyhláška MŽP č. 223/2004 Sb., kteru se stanoví bližší
podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro
životní prostředí;
Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých
zákonů, týkajících se klasiﬁkace,
balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických
přípravků;
Vyhláška MZd, č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší
podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka;
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a ozměně
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a ozměně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 320/
2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií) ve
znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie
a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace

a obsah výsledné zprávy o kontrole
ve znění pozdějších předpisů;
Ostatní
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987
Sb. včetně sdělení MZV č. 54/1999
Sb. o změnách příloh A a B.

11.6.11 Územní plánování a projektování
Zákony
Zákon č. 50 /1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, od 1. 1. 2007
Zákon č. 183/2006 Sb.;
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě ve
znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých
zákonů souvisejících se zákonem
o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhlášky
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MMR č. 135/2001Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací
dokumentaci ve znění pozdějších
předpisů;
Vyhláška MMR č. 132/1998Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
ve znění pozdějších předpisů;
Ostatní
Sdělení MMR č. 448/2002 Sb. ze dne 15. října 2002,
jímž se uveřejňuje podle § 117 odst.
2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských, okresních
a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002;
Směrnice pro dokumentaci staveb PK, MD 1999 +
dodatek č. 1, MD 2004.
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PŘÍLOHA 1
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PŘÍLOHA 2
Záměry kategorie I (viz kap. 11.2.1)
(Příloha 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí
v dotčeném území (například ovzduší a klima, voda,
půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna
a ﬂóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)
3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Náležitosti dokumentace
ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní ﬁrma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele

ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti
a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických
vlivů
2. Vlivy na ovzduší a klima
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální
a biologické charakteristiky
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
5. Vlivy na půdu
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
7. Vlivy na faunu, ﬂóru a ekosystémy
8. Vlivy na krajinu
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování dokumentace

ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
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
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
II. Údaje o vstupech
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například
druh, zdroj, spotřeba)
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například
potřeba souvisejících staveb)
III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh
a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních
vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)
4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby
jejich omezení)
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy
a zásahy do krajiny)

ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(pokud byly předloženy)
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném
rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu
řešení záměru.
ČÁST F ZÁVĚR
ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
ČÁST H PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným
a novým vzhledem k oznámení).
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona
č. 218/2004 Sb., a dále například přílohy mapové, obrazové
a graﬁcké.

ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území (například územní systémy ekologické
stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky,
významné krajinné prvky, území historického, kulturního
nebo archeologického významu, území hustě zalidněná,
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace:
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PŘÍLOHA 3
Záměry kategorie II (viz kap. 11.2.2)
(Příloha 3 zákona č. 100/2001 Sb.)

Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou
variantu řešení záměru

Náležitosti oznámení
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
2. Další podstatné informace oznamovatele

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní ﬁrma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
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. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru
a jeho dokončení
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
II. Údaje o vstupech (například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)
III. Údaje o výstupech (například množství a druh emisí
do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem
jiným a novým vzhledem k oznámení)
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení
a osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně
významně ovlivněny
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti,
doby trvání, frekvence a vratnosti)
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při speciﬁkaci vlivů
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(pokud byly předloženy)
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PŘÍLOHA 4
V tabulce je uveden přehled požadovaných autorizací pro
některé činnosti, související s posuzováním vlivů staveb
pozemních komunikací na životní prostředí. Seznam

nezahrnuje autorizace architektů, inženýrů a techniků
nutné pro projektování staveb.

Autorizace

Zákon

Podmínky autorizace

Vydává

Pro zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na ŽP

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí § 19

MŽP č. 457/2001 Sb.

MŽP

MŽP 356/2002 Sb., Hlava IV

MŽP

Pro zpracování posudku na dokumentaci
K měření emisí a imisí
Pro zpracování rozptylových studií
Pro zpracování odborných posudků

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší § 15,
odst. 1, písm. a)
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší § 15,
odst. 1, písm. d)

Pro zjišťování a měření intenzit hluku, vibrací
a neionizujícího záření v komunálním a pracovním
prostředí

258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví § 83a) ( §30-35)

Podmínky pro udělení
autorizace v č. 4 částky
7/2002 Věstníku MZ ČR

Pro hodnocení zdravotních rizik

258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví § 83e)

Autorizační návod AN14/03

Projektování, provádění a vyhodnocování geologických
prací

62/1988 Sb. o geologických pracích § 3

MŽP 206/2001 Sb.

Pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

185/2001 Sb., o odpadech § 7

MŽP 376/2001 Sb. § 2

Pro vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství
Pro činnost architekta pro obor zahradní a krajinářská
tvorba
Pro projektování územních systémů ekologické stability

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48,
100 42 Praha 10

MŽP
MŽP
ČKAIT

360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě

Pro biologické hodnocení

114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny § 45i, odst. 3, § 67

Pro hodnocení, zda záměr bude mít významný vliv na
území evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny § 45i, odst. 2 a 3
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Autorizační řád ČKA

MŽP 468/2004 Sb.

ČKA

MŽP
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