
Vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“)  

– pokyny pro účast veřejnosti 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), jako člen mezirezortní pracovní 

skupiny zřízené na základě usnesení vlády České republiky č. 1078 ze dne 15. prosince 2014 

(dále jen „usnesení vlády“), která byla ustavena za účelem vyhodnocení souladu 

povolovacího procesu vybraných projektů s požadavky směrnice EIA, zasílá shrnutí změn 

projektů navržených ke spolufinancování z Operačního programu Doprava 2007 – 2013 

dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a veřejnosti 

k vyjádření. Změny jednotlivých projektů budou předmětem vyhodnocení dle čl. III bodu 4 

přílohy k usnesení vlády. 

Veřejnost může ve lhůtě 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce 

dotčeného kraje (případně úředních deskách dotčených krajů) zaslat své písemné vyjádření 

ke shrnutí změn projektu (tj. změn mezi záměrem, který byl podroben zjišťovacímu řízení, 

resp. procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona a projektem, 

ke kterému bylo vydáno povolující rozhodnutí, případně byl zrealizován), které mohly mít 

nebo měly významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že budou 

identifikovány změny projektu, které mohly mít nebo měly významné negativní vlivy 

na životní prostředí a veřejné zdraví, je třeba ve vyjádření uvést, za splnění (realizaci) jakých 

zmírňujících opatření lze předpokládat, že tyto vlivy budou akceptovatelné. 

Po vyhodnocení shrnutí změn projektů a obdržených vyjádření vydá MŽP závěr 

vyhodnocení změn projektu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o shrnutí změn 

projektu na úřední desce dotčeného kraje, případně v Informačním systému EIA (dále jen „IS 

EIA“), zašle jej žadateli a zveřejní ho v IS EIA. 

Případné výhrady proti vydanému závěru vyhodnocení změn projektu bude možné 

uplatnit do 15 dnů od jeho zveřejnění u meziresortní pracovní skupiny, která s konečnou 

platností posoudí relevantnost vznesených výhrad a závěry o těchto výhradách zohlední 

v konečném vyhodnocení. Případné výhrady lze uplatnit u sekretariátu mezirezortní pracovní 

skupiny, který vykonává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. 


