Novela zákona o EIA – neberte prosím lidem práva
Vážení senátoři,
dovolte, abych vyjádřil svůj nesouhlas s novelou zákona o EIA, která bude projednávána v Senátu a
která omezuje právo občanů vyjádřit se ke stavbám budovaných v jejich bezprostřední blízkosti a
které budou mít vliv na prostředí, ve kterém na rozdíl od investorů žijí.
Navrhované uvolnění limitů pro konání zjišťovacího řízení EIA povede spolu s dopady novely
stavebního zákona (zejména pozměňovacího návrhu poslance Foldyny) k vyloučení účasti
veřejnosti prakticky z většiny záměrů - mimo skutečně velké, např. stavby dálnic.
Připomínám, že právo na příznivé životní prostředí je zakotveno v Ústavě ČR. Účast veřejnosti na
povolovacích procesech by v demokratické společnosti měla být nejen samozřejmostí, ale navíc
vychází ze závazků Aarhuské úmluvy, ke které se ČR připojila. Omezování účasti veřejnosti na
povolovacích procesech je navíc v hrubém rozporu s programovým prohlášením současné vlády.
Novela výrazně omezuje počet záměrů, které budou podléhat základnímu posuzování – zjišťovacímu
řízení. Jedná se především o kategorie záměrů 108 - Záměry rozvoje sídel (nad 5 ha), 109 Parkoviště nebo garáže (nad 500 stání), 110 – Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek
(nad 0,6 ha). Tyto záměry jsou oproti původní verzi zákona nyní rozděleny „rozsalámovány“,
s neúměrně vysokými limitními hodnotami a neodpovídají evropské směrnici EIA, kde jsou tyto záměry
vedeny souhrnně pod jedním bodem: II 10 b) - Záměry rozvoje měst, včetně výstavby obchodních
center a parkovišť.
V příloze tohoto dopisu Vám posíláme výklad k této kategorii záměru dle platné evropské směrnice
EIA. Celé znění výkladu k jednotlivým záměrům lze nalézt na portálu EIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_legislativa
Je nutné si uvědomit, že 5 ha v případě bytového souboru či 500 parkovacích stání u parkoviště
přesáhne málokterá stavba. V příloze Vám pro informaci posílám příklady kontroverzních projektů,
které nedosahují 5 ha či 500 parkovacích stání, budou mít výrazný vliv na své okolí, a které by byly
projednávány bez účasti veřejnosti – sousedů nejen v procesu posuzování na životní prostředí, ale i
ve všech navazujících správních řízeních.
Snížení limitu v počtu parkovacích stání z 500 na 300 doporučoval i sněmovní garanční Výbor pro
životní prostředí. V původním znění zákona (do 04/2015) byl pro zjišťovací řízení nastaven limit 100
parkovacích stání souhrnně pro stavební záměry:
(10.6) Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.
Pokud uvedené záměry nedosáhnou příslušného limitu a zjišťovací řízení se nebude konat, k záměru
se ve stádiu EIA nebudou moci vyjádřit nejen laická a odborná veřejnost ale i příslušné dotčené
orgány (obec, hygienická stanice, orgán ochrany životního prostředí, ČIŽP apod.). EIA je osvědčeným
nástrojem nejen ke zmírnění dopadů záměrů na životní prostředí a lidské zdraví ale i k zapojení
veřejnosti do přípravy stavby.
Na případu stavby bytového souboru v Praze na Chodově lze ukázat, jak rozdílně bylo přistupováno k
povolování a realizaci této stavby, kdy 2. etapa výstavby (téměř shodná s etapou 1 - jen o 7
parkovacích stání více) prošel EIA – bylo vydáno závazné stanovisko EIA se 4 stranami podmínek pro
přípravu, realizaci a provoz záměru. V případě 1. etapy EIA neproběhla, dotčené úřady nestanovily
žádné podmínky realizace záměru ani zmírňující opatření - výsledkem toho byla rozsáhlá likvidace
zeleně, stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů, bezohledná výstavba, která obtěžovala okolní
obyvatele hlukem a prachem i o víkendech a pozdních nočních hodinách...

Novela trpí i dalšími závažnými nedostatky - ruší možnost veřejnosti a dotčených orgánů vyjadřovat se
k nezávislému posudku k dokumentaci EIA, stejně jako právo orgánu EIA nařídit zpracování
variantního řešení záměru v dokumentaci EIA - zpracování záměru (např. tras liniových staveb) ve
variantách tak bude pouze na libovůli investorů!
Vážení senátoři, neberte prosím lidem právo účastnit se dokonce i procesu EIA (vedle
nemožnosti účastnit se správních řízení povolování staveb).
Děkuji.
Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.
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