Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související
zákony

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní
předpis)

Odpovídající předpis ES

Ustanovení
Obsah
CELEX č. Ustanovení
Obsah
(část, §,
(čl., odst.,
odst., písm.,
písm., bod.,
apod.)
apod.)
§ 19 odst. 2) (2) Úkolem územního plánování je také 32001L0042 32001L0042 32001L0042
posouzení vlivů politiky územního rozvoje, 31979L0409 článek 3,
1. Posouzení vlivů na životní
zásad územního rozvoje nebo územního 31992L0043 odst. 1 a 2
prostředí se v souladu s články
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst.
4 až 9 provádí u plánů a
1). Pro účely tohoto posouzení se
31979L0409, programů uvedených v
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný
článek 4, odst. odstavcích 2 až 4, které mohou
rozvoj území. Jeho součástí je také
mít významný vliv na životní
4;
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
prostředí.
s náležitostmi stanovenými v příloze k
2. S výhradou odstavce 3 se
tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na
31992L0043, posouzení vlivů na životní
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
článek 6, odst. prostředí provádí u všech plánů
oblast.
3, článek 7. a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
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negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
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§ 33 odst. 4) (4) Ministerstvo zveřejní způsobem
32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
umožňujícím dálkový přístup návrh politiky
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů
odst. 1, 2 a 5; prostředí vypracované v souladu
na udržitelný rozvoj území, oznámí místo a
s článkem 5 je zpřístupněn
dobu konání veřejného projednání nejméně
orgánům uvedeným v odstavci
30 dnů předem a stanoví lhůtu pro podání
3 tohoto článku a veřejnosti.
písemných připomínek obcí a veřejnosti,
2. Orgánům uvedeným v
která nesmí být kratší než 60 dnů ode dne
odstavci
3 a veřejnosti uvedené
veřejného projednání. Připomínky se
v
odstavci
4 je dána včas
podávají ministerstvu. K později
skutečná
příležitost,
aby v
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
přiměřené
lhůtě
vyjádřily
své
Ustanovení § 22 odst. 1 až 3 se použijí
stanovisko
k
návrhu
plánu
nebo
přiměřeně.
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 33 odst. 5) (5) Ministerstvem životního prostředí
32001L0042 32001L0042, 2. Uskuteční-li se tyto
Článek 7,
konzultace, dohodnou se
odst. 2
dotyčné členské státy na
podrobnostech k zajištění, aby
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3 a
veřejnost uvedená v čl. 6 odst. 4
v členském státě, který může
být tímto významně dotčen,
byly informovány a byla jim
dána příležitost zaslat v
přiměřené lhůtě své vyjádření.
§ 33 odst. 6) (6) Ministerstvo zašle kopie stanovisek,
32001L0042 32001L0042,
Článek 8
připomínek a případných výsledků
konzultací podle odstavců 3 až 5
Ministerstvu životního prostředí jako
podklad pro vydání stanoviska k návrhu
koncepce podle § 10g zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, které není
stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo
životního prostředí stanovisko uplatní do 30
dnů od obdržení těchto podkladů. Ze
závažných důvodů, které Ministerstvo
životního prostředí sdělí ministerstvu
nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů,
se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje,
nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo
životního prostředí stanovisko neuplatní ve
lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené
lhůtě, je možné politiku územního rozvoje
schválit i bez jeho stanoviska.
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Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

§ 33 odst. 7) (7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast
vyplyne, že politika územního rozvoje má
významný negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost některé
evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Kompenzační
opatření uvede Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2
písm. b).

31979L0409 31979L0409, 31979L0409
31992L0043 článek 4,
Článek 4
odst. 4;
4. S ohledem na ochranu oblastí
31992L0043, uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
článek 6,
opatření pro předcházení
odst. 4,
znečišťování nebo poškozování
článek 7.
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.

§ 33 odst. 8) (8) obcí a

32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
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Článek 8

prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

§ 35 odst. 2 e) stanovisko podle § 45i zákona o ochraně 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
písm. e)
přírody a krajiny,
31979L0409 Článek 3,
31992L0043 odst. 2. písm. 2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
b)
prostředí provádí u všech plánů
a
31979L0409, programů,
a)
článek 4,
odst. 4;
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
31992L0043, směrnice 92/43/EHS s ohledem
článek 6,
na možný vliv na území.
odst. 3,
31979L0409
článek 7.
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
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hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 35 odst. 2 f)stanovisko
Ministerstva
životního 32001L0042 32001L0042
písm. f)
prostředí zpracované na základě kritérií
Článek 3,
podle přílohy č. 8 zákona o posuzování
odst. 1 a 3
vlivů na životní prostředí s uvedením, zda
má být aktualizace politiky územního
rozvoje posouzena z hlediska vlivů na
životní prostředí,

§ 35 odst. 3) (3) Ministerstvo zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup návrh zprávy
o uplatňování politiky územního rozvoje a
stanoví lhůtu pro podání písemných
připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí
být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění
návrhu. Připomínky se podávají
ministerstvu. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.

32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
Článek 6,
zprávy o vlivech na životní
odst. 1, 2 a5 prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
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stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 35 odst. 4) (4) Vyhodnocení vlivů aktualizace na
32001L0042 32001L0042, 32001L0042
udržitelný rozvoj území se zpracovává jen 31979L0409 článek 3,
Článek 3
31992L0043 odst. 1 a 3
tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo
1. Posouzení vlivů na životní
životního prostředí ve stanovisku podle § 35
odst. 2 písm. f).
31979L0409, prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
článek 4,
programů uvedených v
odst. 4;
odstavcích 2 až 4, které mohou
31992L0043, mít významný vliv na životní
prostředí.
článek 6,
odst. 3,
3. Plány a programy uvedené v
článek 7.
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
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ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 36 odst. 1) (1) Současně s návrhem zásad územního
32001L0042 32001L0042,
rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na 31979L0409 Článek 5,
udržitelný rozvoj území, stanovené využití 31992L0043 odst. 1
územní rezervy se přitom z hlediska vlivů na
životní prostředí a evropsky významné
31979L0409,
lokality a ptačí oblasti neposuzuje.
článek 4,
odst. 4;

32001L0042
Článek 5
1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1
vyžadováno posouzení vlivů na
životní prostředí, vypracuje se
zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí,
popíšou
a posoudí možné
31992L0043,
významné
vlivy na životní
článek 6,
prostředí vyplývající z
odst. 3,
provádění plánu nebo programu
článek 7.
a rozumná náhradní řešení s
přihlédnutím k cílům a
zeměpisné oblasti působnosti
plánu nebo programu.
Informace vyžadované za tímto
účelem jsou uvedeny v příloze
I.
31979L0409
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Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
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směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 37 odst. 1) (1) K návrhu zásad územního rozvoje
32001L0042 32001L0042, 1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1
článek 5,
vyžadováno posouzení vlivů na
krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na
odst. 1;
životní prostředí, vypracuje se
udržitelný rozvoj území.
zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí,
popíšou a posoudí možné
významné vlivy na životní
prostředí vyplývající z
provádění plánu nebo programu
a rozumná náhradní řešení s
přihlédnutím k cílům a
zeměpisné oblasti působnosti
plánu nebo programu.
Informace vyžadované za tímto
účelem jsou uvedeny v příloze
I.
§ 37 odst. 2) (2) Pokud návrh zásad územního rozvoje 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
obsahuje podmínky pro pořízení a vydání 31979L0409 článek 4;
Článek 4
regulačního plánu, které jsou návrhem jeho 1992L0043
zadání (§ 36 odst. 2), a tento regulační plán
31979L0409, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
bude nahrazovat rozhodnutí o umístění
článek 4,
uvedených
v příloze I posouzení
záměru, který je předmětem posuzování
odst. 4;
v souladu s články 5 až 10.
vlivů na životní prostředí, zašle krajský úřad
návrh zadání včetně oznámení záměru
31992L0043, 2. Záměry z kategorií
příslušnému úřadu podle zákona o
článek 6,
uvedených v příloze II podléhají
posuzování vlivů na životní prostředí (dále
odst. 3,
posouzení v souladu s články 5
jen „příslušný úřad“)
k provedení
článek 7.
až 10, pokud členské státy
zjišťovacího řízení11) a orgánu ochrany
usoudí, že to jejich povaha
přírody k uplatnění stanoviska podle § 45i
vyžaduje.
zákona o ochraně přírody a krajiny. Závěr
Za tím účelem mohou členské
zjišťovacího řízení včetně stanoviska orgánu
státy mimo jiné upřesnit určité
ochrany přírody krajský úřad zohlední
druhy záměrů, u nichž je třeba
v návrhu zadání a připojí k odůvodnění
provádět posouzení, nebo
návrhu zásad územního rozvoje.
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
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Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 37 odst. 3) (3) Krajský úřad oznámí místo a dobu
32001L0042 32001L0042,
společného jednání o návrhu zásad
článek 6,
územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na
odst. 1, 2 a 5.
udržitelný rozvoj území jednotlivě nejméně
15 dnů předem dotčeným orgánům,
ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené
orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve
lhůtě 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě
mohou sousední kraje uplatnit připomínky.
K později uplatněným stanoviskům a
připomínkám se nepřihlíží.
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1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v

přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 37 odst. 4) (4) Krajský úřad doručí návrh zásad
32001L0042 32001L0042,
článek 6,
územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
odst. 1, 2 a 5;
Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu
a vyhodnocení každý uplatnit u krajského
úřadu písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 37 odst. 5) (5) Krajský úřad ve spolupráci s
32001L0042 32001L0042,
Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh
článek 7,
zásad územního rozvoje sousedním státům,
odst. 1 a 2;
jejichž území může být uplatňováním zásad
územního rozvoje přímo ovlivněno, a
nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát
o konzultace projeví zájem, krajský úřad se
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí a Ministerstvem životního prostředí
konzultací účastní.

1. Domnívá-li se členský stát, že
provedení plánu nebo programu
připravovaného pro jeho území
může mít významný vliv na
životní prostředí jiného
členského státu, nebo požadujeli to členský stát, kterého se to
může významně dotýkat, zašle
členský stát, na jehož území se
plán nebo program
vypracovává, před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu, druhému členskému
státu kopii návrhu plánu nebo
programu a příslušnou zprávu o
vlivech na životní prostředí.
2. Obdrží-li členský stát kopii
návrhu plánu nebo programu a
zprávu o vlivech na životní
prostředí podle odstavce 1, sdělí
druhému členskému státu, zda si
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přeje zahájit konzultace před
přijetím plánu nebo programu
nebo před jeho předáním k
legislativnímu procesu, a je-li
tomu tak, zahájí dotyčné
členské státy konzultace,
týkající se možných
přeshraničních vlivů na životní
prostředí vyplývajících z
provádění plánu nebo z
programu, a plánovaná opatření
ke snížení nebo vyloučení
těchto vlivů.
§ 37 odst. 6) (6) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná 32001L0042 32001L0042,
krajský úřad se zástupci Ministerstva
článek 6,
životního prostředí, Ministerstva práce a
odst. 1, 2 a 5;
sociálních věcí, Ministerstva průmyslu
a obchodu,
Ministerstva
zemědělství,
Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury,
ministerstva a krajské hygienické stanice.
Místo a dobu jednání oznámí krajský úřad
uvedeným
ministerstvům
a
krajské
hygienické stanici nejméně 15 dnů předem a
vyzve
je
k uplatnění
vyjádření
k vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode dne
jednání. K později uplatněným vyjádřením
se nepřihlíží. Ve vyjádřeních ministerstva a
krajská
hygienická
stanice
uvedou
připomínky k zajištění vyváženého vztahu
územních podmínek udržitelného rozvoje
území a k výběru varianty řešení.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 37 odst. 7) (7) Krajský úřad zašle návrh zásad
32001L0042 32001L0042,
územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na
článek 8.
udržitelný rozvoj území, stanoviska,
připomínky, vyjádření a případné výsledky
konzultací podle odstavců 3 až 6
Ministerstvu životního prostředí jako
podklad pro vydání stanoviska k návrhu
koncepce podle § 10g zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, které není
stanoviskem podle § 4 odst. 2, a
ministerstvu. Ministerstvo životního
prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od
obdržení uvedených podkladů. Ze
závažných důvodů, které Ministerstvo
životního prostředí sdělí krajskému úřadu
nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů,
se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje,
nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo
životního prostředí stanovisko neuplatní ve
lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené

Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
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lhůtě, je možné zásady územního rozvoje
vydat i bez jeho stanoviska.
§ 37 odst. 8) (8) Pokud z posouzení vlivu na evropsky
31979L0409 31979L0409,
31992L0043 článek 4,
významnou lokalitu nebo ptačí oblast
odst. 4;
vyplyne, že zásady územního rozvoje mají
významný negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
31992L0043,
článek 6,
významné lokality nebo ptačí oblasti,
odst. 3,
postupuje se podle § 45i zákona o ochraně
článek 7.
přírody a krajiny. Kompenzační opatření
uvede Ministerstvo životního prostředí ve
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
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31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to

§ 38 odst. 2) (2) Pokud návrh zásad územního rozvoje
obsahuje varianty řešení, navrhne krajský
úřad na základě vyhodnocení výsledků
projednání a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území zastupitelstvu kraje
ke schválení výběr nejvhodnější varianty,
který může obsahovat i podmínky k její
úpravě….

§ 38 odst. 3) (3) Dojde-li krajský úřad na základě
výsledků projednání k závěru, že je potřebné
pořídit nový návrh zásad územního rozvoje,
navrhne pokyny pro jeho zpracování.
K návrhu pokynů si vyžádá stanovisko
Ministerstva životního prostředí a
stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku uvede, zda má být
nový návrh posuzován z hlediska vlivů na
životní prostředí, případně stanoví
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí…

ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
článek 8;
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
32001L0042 32001L0042, 32001L0042
31979L0409 článek 3,
31992L0043 odst. 1, 2, 3 a Článek 3
Oblast působnosti
5;
1. Posouzení vlivů na životní
31979L0409, prostředí se v souladu s články
článek 4,
4 až 9 provádí u plánů a
odst. 4;
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
31992L0043, mít významný vliv na životní
článek 6,
prostředí.
odst. 3,
2. S výhradou odstavce 3 se
článek 7.
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
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stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
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jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 39 odst. 1) (1) Upravený a posouzený návrh zásad
32001L0042 32001L0042,
článek 6,
územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území a oznámení o
odst. 1,2 a 5.
konání veřejného projednání krajský úřad
doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné
projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná
nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K
veřejnému projednání krajský úřad přizve
jednotlivě ministerstvo, dotčené orgány,
obce v řešeném území a obce sousedící
s tímto územím (dále jen „dotčené obce“)
a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů
předem.

21)

§ 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.
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1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 39 odst. 2) (2) Dotčené obce, vlastník, správce nebo 32001L0042 32001L0042,
provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné
článek 6,
technické
infrastruktury
(dále
jen
odst. 1,2 a 5.
„oprávněný investor“) a zástupce veřejnosti
mohou podat námitky proti návrhu zásad
územního rozvoje. Námitky s odůvodněním
a vymezením dotčeného území lze uplatnit
do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Dotčené orgány a ministerstvo uplatní ve
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání (§ 37 odst. 3)
změněny. Ve stejné lhůtě může každý
uplatnit
připomínky
k návrhu
a
vyhodnocení. K později uplatněným
námitkám, stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží. Dotčené obce, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti musí být na tuto
skutečnost upozorněni.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 39 odst. 4) (4) Krajský úřad vyhodnotí výsledky 32001L0042 32001L0042,
projednání a zpracuje s ohledem na veřejné
článek 6,
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
odst. 1,2 a 5,
vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí
článek 8.
dotčeným orgánům a ministerstvu a vyzve
je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení
uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán
nebo ministerstvo neuplatní stanovisko
v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy
souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad
zajistí úpravu návrhu zásad územního
rozvoje v souladu s výsledky projednání.

Článek 6
1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
Článek 8
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
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vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 39 odst. 5) (5) …krajský úřad si vyžádá stanovisko
32001L0042 32001L0042, 32001L0042
Ministerstva životního prostředí a
31979L0409 článek 3,
stanovisko příslušného orgánu ochrany
31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
přírody podle § 45i zákona o ochraně
a 6;
prostředí se v souladu s články
přírody a krajiny. Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná
31979L0409, 4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
úprava vyžaduje posouzení z hlediska vlivů
článek 4,
odstavcích 2 až 4, které mohou
na životní prostředí, popřípadě stanoví
odst. 4;
mít významný vliv na životní
podrobnější požadavky podle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
31992L0043, prostředí.
Upravený návrh a případně upravené nebo
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
projedná na opakovaném veřejném
a programů,
projednání; přitom se postupuje obdobně
a) které se připravují v
podle odstavců 1 až 3.
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
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případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
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§ 40 odst. 2) (2) Součástí odůvodnění zásad územního 32001L0042 32001L0042,
rozvoje je kromě náležitostí vyplývajících ze
článek 8.
správního řádu zejména

§ 40 odst 2) b) základní informace o výsledcích 32001L0042 32001L0042,
písm. b)
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
článek 8.
území včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí,

§ 40 odst 2) c) stanovisko podle § 37 odst. 7,
písm. c)

32001L0042 32001L0042,
článek 8.

§ 40 odst 2) d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 32001L0042 32001L0042,
písm. d)
odst. 7 zohledněno, s uvedením závažných
článek 8.
důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly,
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stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací

zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 40 odst 2) e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
včetně vybrané varianty.
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
písm. e)
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 42 odst. 1) (1) Krajský úřad pořídí návrh zprávy o 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
uplatňování zásad územního rozvoje 31979L0409 článek 3,
v uplynulém období a zašle ho ministerstvu, 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
dotčeným orgánům, sousedním krajům,
a 6;
prostředí se v souladu s články
dotčeným obcím, příslušnému orgánu
ochrany přírody a Ministerstvu životního
31979L0409, 4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
prostředí. Do 30 dnů od obdržení návrhu
článek 4,
odstavcích 2 až 4, které mohou
mohou uplatnit u krajského úřadu
odst. 4;
mít významný vliv na životní
ministerstvo a dotčené orgány vyjádření
s požadavky na obsah zprávy, obce
31992L0043, prostředí.
připomínky
a Ministerstvo
životního
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
prostředí stanovisko zpracované podle
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
vlivů na životní prostředí, ve kterém uvede,
a programů,
zda mají být aktualizace nebo nový návrh
a) které se připravují v
zásad
územního
rozvoje
posouzeny
odvětvích zemědělství,
z hlediska vlivů na životní prostředí a
lesnictví, rybolovu, energetiky,
případně stanoví požadavky podle § 10i
průmyslu, dopravy, nakládání s
zákona o posuzování vlivů na životní
odpady, vodohospodářství,
prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody
telekomunikací, turistiky,
doručí stanovisko podle § 45i zákona o
územního plánování nebo
ochraně přírody a krajiny krajskému úřadu
využívání půdy a které stanoví
a Ministerstvu
životního
prostředí
rámec pro budoucí schvalování
nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro
záměrů uvedených v přílohách I
uplatnění
vyjádření,
připomínek
a
a II směrnice 85/337/EHS nebo
stanoviska. K vyjádřením a připomínkám
b) u kterých je vyžadováno
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
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mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
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podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 42 odst. 2) (2) Krajský úřad doručí návrh zprávy o 32001L0042 32001L0042,
uplatňování zásad územního rozvoje
článek 6,
veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne
odst. 1, 2 a 5.
doručení může každý k návrhu uplatnit
písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 42 odst. 3) (3) Krajský úřad upraví návrh zprávy podle 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
výsledků projednání a předloží ho ke
článek 8;
prostředí vypracovaná podle
schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do
článku 5, vyjádření podle
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4 let po vydání zásad územního rozvoje
nebo jejich poslední aktualizace.

článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

§ 42 odst. 4) (4) ……… s výjimkou vyhodnocení vlivů 32001L0042 32001L0042, 1. Posouzení vlivů na životní
aktualizace zásad územního rozvoje na
článek 3,
prostředí se v souladu s články
udržitelný rozvoj území, které se zpracovává
odst. 1, 2, 3, 5 4 až 9 provádí u plánů a
jen pokud Ministerstvo životního prostředí
a 6;
programů uvedených v
ve stanovisku podle odstavce 1 uvedlo, že
odstavcích 2 až 4, které mohou
má být tato aktualizace posouzena z hlediska
mít významný vliv na životní
vlivů na životní prostředí.
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
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vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
§ 42 odst. 6) (6) K návrhu aktualizace zásad územního
rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území.

32001L0042 32001L0042,
článek 3,
odst. 1, 2, 3 a
5;
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1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít

významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
§ 47 odst. 2) (2) Pořizovatel zašle návrh zadání územního 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
plánu dotčeným orgánům, sousedním 31979L0409 článek 3,
obcím,
krajskému
úřadu.
V případě 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
pořizování územního plánu jiným obecním
a 6, článek 5, 1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
úřadem zašle pořizovatel návrh zadání též
odst. 4;
4 až 9 provádí u plánů a
obci, pro kterou ho pořizuje. Pořizovatel
doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou. Do
31979L0409, programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
15 dnů ode dne doručení může každý
článek 4,
mít významný vliv na životní
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
odst. 4;
prostředí.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání
mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
31992L0043, 2. S výhradou odstavce 3 se
článek 6,
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele
posouzení vlivů na životní
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na
odst. 3,
prostředí provádí u všech plánů
obsah
územního
plánu
vyplývající
článek 7.
a programů,
z právních předpisů a územně plánovacích
a) které se připravují v
podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad
odvětvích zemědělství,
jako příslušný úřad u pořizovatele
lesnictví, rybolovu, energetiky,
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit
průmyslu, dopravy, nakládání s
podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím
odpady, vodohospodářství,
této lhůty doručí příslušný orgán ochrany
telekomunikací, turistiky,
přírody pořizovateli a příslušnému úřadu
územního plánování nebo
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně
využívání půdy a které stanoví
přírody
a
krajiny.
K připomínkám,
rámec pro budoucí schvalování
vyjádřením a podnětům uplatněným po
záměrů uvedených v přílohách I
uvedených lhůtách se nepřihlíží.
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
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5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
Článek 5
4. Při rozhodování o oblasti
působnosti a úrovni podrobnosti
informací, které musí být
obsaženy ve zprávě o vlivech na
životní prostředí, jsou
konzultovány orgány uvedené v
čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
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nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 47 odst. 3) (3) Krajský úřad jako příslušný úřad ve 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
stanovisku podle odstavce 2 uvede, zda má 31979L0409 článek 3,
být návrh územního plánu posuzován z 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
hlediska vlivů na životní prostředí, případně
a 6, článek 5, 1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
stanoví podrobnější požadavky podle § 10i
odst. 4;
4 až 9 provádí u plánů a
zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud
má být návrh územního plánu posuzován
31979L0409, programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo
článek 4,
mít významný vliv na životní
pokud příslušný orgán ochrany přírody ve
odst. 4;
prostředí.
stanovisku podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny nevyloučil významný vliv
31992L0043, 2. S výhradou odstavce 3 se
na evropsky významnou lokalitu či ptačí
článek 6,
posouzení vlivů na životní
oblast11), doplní pořizovatel do návrhu
odst. 3,
prostředí provádí u všech plánů
zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na
článek 7.
a programů,
udržitelný rozvoj území.
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
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odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
Článek 5
4. Při rozhodování o oblasti
působnosti a úrovni podrobnosti
informací, které musí být
obsaženy ve zprávě o vlivech na
životní prostředí, jsou
konzultovány orgány uvedené v
čl. 6 odst. 3.
31979L0409
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Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
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směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 47 odst. 4) (4) Na základě výsledků projednání 32001L0042 32001L0042,
pořizovatel ve spolupráci s určeným
článek 3,
zastupitelem upraví návrh zadání a předloží
odst. 1, 2, 3 a
jej ke schválení.
5;
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1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní

prostředí vztahuje tato
směrnice.
§ 50 odst. 1) (1) Na základě schváleného zadání 32001L0042 32001L0042,
územního plánu nebo schválených pokynů
článek 5,
pro zpracování návrhu územního plánu
odst. 1 a 2.
pořizovatel pořídí pro obec zpracování
návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, pokud se
zpracovává. Náležitosti obsahu vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu §
19 odst. 2 stanoví prováděcí právní předpis.

1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1
vyžadováno posouzení vlivů na
životní prostředí, vypracuje se
zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí,
popíšou a posoudí možné
významné vlivy na životní
prostředí vyplývající z
provádění plánu nebo programu
a rozumná náhradní řešení s
přihlédnutím k cílům a
zeměpisné oblasti působnosti
plánu nebo programu.
Informace vyžadované za tímto
účelem jsou uvedeny v příloze
I.
2. Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
odstavce 1 obsahuje informace,
které lze rozumně vyžadovat, s
přihlédnutím ke stávajícím
znalostem a metodám
posuzování, obsahu a úrovni
podrobnosti plánu nebo
programu, jeho fázi v procesu
rozhodování a k rozsahu, ve
kterém lze některé aspekty
vhodněji posuzovat na různých
úrovních, aby se zabránilo
opakovanému posuzování.

§ 50 odst. 2) (2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání 31985L0337 31985L0337,
společného jednání o návrhu územního 32001L0042 článek 4,
plánu a vyhodnocení jeho vlivů na 31979L0409 odst. 1 a 2;
udržitelný rozvoj území, pokud se 31992L0043
zpracovává, nejméně 15 dnů předem
32001L0042,
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
článek 5,
úřadu, obci, pro kterou je územní plán
odst. 1,2 a 5;
pořizován, a sousedním obcím; krajskému
úřadu zároveň předá návrh územního plánu
31979L0409,
pro posouzení podle odstavců 6 až 8 spolu
článek 4,
s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný
odst. 4;
rozvoj území, pokud se zpracovává. Dotčené
orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve
31992L0043,
lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné
článek 6 odst.
lhůtě mohou sousední obce uplatnit
4, článek 7.
připomínky.
K později
uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Pokud návrh územního plánu obsahuje
návrh zadání regulačního plánu (§ 43 odst.
2), postupuje se přiměřeně podle § 37 odst.
2.

31985L0337
Článek 4
1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
uvedených v příloze I posouzení
v souladu s články 5 až 10.
2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
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musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
32001L0042
Článek 6
1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
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není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 50 odst. 3) (3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu 32001L0042 32001L0042,
a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
článek 6,
na udržitelný rozvoj území, pokud se
odst. 1, 2 a 5.
zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů
ode dne doručení může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 50 odst. 4) (4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu 32001L0042 32001L0042,
územního plánu na životní prostředí zjištěn
článek 7.
významný negativní vliv na území
sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí zašle
návrh územního plánu příslušným orgánům
sousedního státu, jehož území může být

1. Domnívá-li se členský stát, že
provedení plánu nebo programu
připravovaného pro jeho území
může mít významný vliv na
životní prostředí jiného
členského státu, nebo požadujeli to členský stát, kterého se to
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uplatňováním územního plánu přímo
ovlivněno, a nabídne mu konzultace. Pokud
tyto orgány o konzultace projeví zájem,
pořizovatel se ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí konzultací účastní;
k účasti přizve Ministerstvo životního
prostředí a krajský úřad.

§ 50 odst. 6) (6) Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů 32001L0042 32001L0042,
územního plánu na udržitelný rozvoj území,
článek 8.
pořizovatel zašle stanoviska, připomínky
a výsledky konzultací podle odstavců 2 až 4
příslušnému úřadu jako podklad pro vydání
stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které není stanoviskem podle § 4
odst. 2. Příslušný úřad stanovisko uplatní do
30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze
závažných důvodů, které příslušný úřad
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může významně dotýkat, zašle
členský stát, na jehož území se
plán nebo program
vypracovává, před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu, druhému členskému
státu kopii návrhu plánu nebo
programu a příslušnou zprávu o
vlivech na životní prostředí.
2. Obdrží-li členský stát kopii
návrhu plánu nebo programu a
zprávu o vlivech na životní
prostředí podle odstavce 1, sdělí
druhému členskému státu, zda si
přeje zahájit konzultace před
přijetím plánu nebo programu
nebo před jeho předáním k
legislativnímu procesu, a je-li
tomu tak, zahájí dotyčné
členské státy konzultace,
týkající se možných
přeshraničních vlivů na životní
prostředí vyplývajících z
provádění plánu nebo z
programu, a plánovaná opatření
ke snížení nebo vyloučení
těchto vlivů.
Uskuteční-li se tyto konzultace,
dohodnou se dotyčné členské
státy na podrobnostech k
zajištění, aby orgány uvedené v
čl. 6 odst. 3 a veřejnost uvedená
v čl. 6 odst. 4 v členském státě,
který může být tímto významně
dotčen, byly informovány a byla
jim dána příležitost zaslat v
přiměřené lhůtě své vyjádření.
3. Vyžadují-li se podle tohoto
článku konzultace mezi
členskými státy, dohodnou se na
počátku konzultací na
přiměřeném časovém rámci pro
trvání konzultací.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

sdělí pořizovateli nejpozději do 30 dnů od
obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění
stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30
dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko
neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani
v prodloužené lhůtě, je možné územní plán
vydat i bez jeho stanoviska.
§ 50 odst. 7) (7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky 31979L0409 31979L0409,
významnou lokalitu nebo ptačí oblast 31992L0043 článek 4,
vyplyne, že územní plán má významný
odst. 4;
negativní vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost některé evropsky
31992L0043,
významné lokality nebo ptačí oblasti, který
článek 6 odst.
nebyl předmětem posouzení vydaných zásad
4, článek 7.
územního rozvoje z hlediska těchto vlivů,
postupuje se podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Kompenzační opatření
uvede příslušný orgán ochrany přírody ve
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
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31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Jestliže se na dotyčné lokalitě
vyskytují prioritní typy
přírodních stanovišť a/nebo
prioritní druhy, pak mohou být
uplatněny pouze důvody
související s ochranou lidského
zdraví a veřejné bezpečnosti s
nesporně příznivými důsledky
mimořádného významu pro
životní prostředí nebo jiné

naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu podle
stanoviska Komise.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 51 odst. 1) (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
návrhu územního plánu a zajistí řešení
článku 5, vyjádření podle
případných rozporů (§ 4 odst. 8); na základě
článku 6 a výsledky
vyhodnocení výsledků projednání, výsledku
přeshraničních konzultací
řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na
zahájených podle článku 7 se
udržitelný rozvoj území, pokud se
vezmou v úvahu při
zpracovává, zajistí upravení návrhu.
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 51 odst. 2) (2) Pokud návrh územního plánu obsahuje 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
varianty řešení, předloží pořizovatel na
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
základě vyhodnocení výsledků projednání,
článku 6 a výsledky
výsledku řešení rozporů a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se
přeshraničních konzultací
zpracovává, zastupitelstvu obce ke schválení
zahájených podle článku 7 se
návrh výběru nejvhodnější varianty, který
vezmou v úvahu při
může obsahovat i podmínky k její úpravě…
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 51 odst. 3) (3) Dojde-li pořizovatel na základě výsledků 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
projednání k závěru, že je potřebné pořídit 31979L0409 článek 3,
nový návrh územního plánu, zpracuje ve 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
spolupráci s určeným zastupitelem návrh
a 6;
prostředí se v souladu s články
pokynů pro jeho zpracování. K návrhu
pokynů si pořizovatel vyžádá stanovisko
31979L0409, 4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
příslušného úřadu a stanovisko příslušného
článek 4,
odstavcích 2 až 4, které mohou
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
odst. 4;
mít významný vliv na životní
o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad
ve stanovisku uvede, zda má být upravený
31992L0043, prostředí.
návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
prostředí, případně stanoví podrobnější
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
požadavky podle § 10i zákona o posuzování
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
vlivů na životní prostředí….
a programů,
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a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná

39

opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 52 odst. 1) (1) Upravený a posouzený návrh územního 32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
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rozvoj území, pokud se zpracovává, a
oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou.
Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení
se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení.
K veřejnému projednání pořizovatel přizve
jednotlivě obec, pro kterou je územní plán
pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a
sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.

odst. 1, 2 a 5. prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 52 odst. 3) (3) Dotčené orgány a krajský úřad jako 32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
stanoviska k částem řešení, které byly od
odst. 1, 2 a 5. prostředí vypracované v souladu
společného jednání (§ 50) změněny…
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 53 odst. 1) (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným 32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
zastupitelem
vyhodnotí
výsledky
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
odst. 1, 2 a 5. prostředí vypracované v souladu
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
s článkem 5 je zpřístupněn
vyhodnocení připomínek uplatněných k
orgánům uvedeným v odstavci
návrhu územního plánu. Návrhy doručí
3 tohoto článku a veřejnosti.
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako
2. Orgánům uvedeným v
nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim
odstavci
3 a veřejnosti uvedené
ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily
v
odstavci
4 je dána včas
stanoviska…
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě

41

o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 53 odst. 2) (2) Dojde-li na základě veřejného projednání 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
k podstatné úpravě návrhu územního plánu, 31979L0409 článek 1, 2, 3,
Článek 3
pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného 31992L0043 5 a 6;
1. Posouzení vlivů na životní
úřadu a stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody podle § 45i zákona o
31979L0409, prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve
článek 4,
programů uvedených v
stanovisku uvede, zda má být upravený
odst.4;
odstavcích 2 až 4, které mohou
návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější
31992L0043, mít významný vliv na životní
prostředí.
požadavky podle § 10i zákona o posuzování
článek 6,
vlivů na životní prostředí. Upravený návrh
odst. 3,
2. S výhradou odstavce 3 se
a případné
upravené nebo
doplněné
článek 7.
posouzení vlivů na životní
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
prostředí provádí u všech plánů
území se v rozsahu těchto úprav projedná na
a programů,
opakovaném veřejném projednání; přitom se
a) které se připravují v
postupuje obdobně podle § 52.
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
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stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
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teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 53 odst. 3) (3) Je-li na základě projednání nutné návrh 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
územního plánu přepracovat, postupuje se 31979L0409 článek 1, 2, 3, Článek 3
obdobně podle § 51 odst. 3.
31992L0043 5 a 6;
1. Posouzení vlivů na životní
31979L0409, prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
článek 4,
programů uvedených v
odst. 4;
odstavcích 2 až 4, které mohou
31992L0043, mít významný vliv na životní
prostředí.
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
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programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
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pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 53 odst. 5) (5) Součástí odůvodnění územního plánu je 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
kromě náležitostí vyplývajících ze správního
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
řádu zejména
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 53 odst. 5 b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
písm. b)
rozvoj území obsahující základní informace
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
článku 5, vyjádření podle
výsledků vyhodnocení vlivů na životní
článku 6 a výsledky
prostředí,
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
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procesu.
§ 53 odst. 5 c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
písm. c)
odst. 6,
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 53 odst. 5 d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
písm. d)
důvodů, pokud některé požadavky nebo
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
podmínky zohledněny nebyly,
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 53 odst. 5 e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
písm. e)
včetně vybrané varianty,
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 55 odst. 1) (1) Na projednání návrhu této zprávy se 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a její 32001L0042 článek 4;
Článek 4
schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. 31979L0409
Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu 31992L0043 32001L0042, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
změny územního plánu součástí této zprávy,
článek 3,
uvedených
v příloze I posouzení
postupuje se dále v rozsahu této změny
odst. 1, 2, 3, 5
v
souladu
s
články 5 až 10.
obdobně podle ustanovení § 50 až 54.
a 6;
2. Záměry z kategorií
31979L0409, uvedených v příloze II podléhají
článek 4,
posouzení v souladu s články 5
odst. 4;
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
31992L0043, vyžaduje.
článek 6,
Za tím účelem mohou členské
odst. 3,
státy mimo jiné upřesnit určité
článek 7.
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
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kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
32001L0042
Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
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kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
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Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 55 odst. 2) (2) Pokud není změna územního plánu 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
pořizována na základě zprávy o uplatňování 32001L0042 článek 4;
Článek 4
územního plánu nebo postupem podle 31979L0409
odstavce 3, postupuje se dále v rozsahu této 31992L0043 32001L0042, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až
článek 3,
54 a přiměřeně podle § 47.
odst. 1, 2, 3, 5 uvedených v příloze I posouzení
v souladu s články 5 až 10.
a 6;
2. Záměry z kategorií
31979L0409, uvedených v příloze II podléhají
článek 4,
posouzení v souladu s články 5
odst. 4;
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
31992L0043, vyžaduje.
článek 6,
Za tím účelem mohou členské
odst. 3,
státy mimo jiné upřesnit určité
článek 7.
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
32001L0042
Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
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odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
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znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 61 odst. 3) (3) Pokud část regulačního plánu nahrazuje 31985L0337 31985L0337, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
územní rozhodnutí pro záměr, který je
článek 4,
podléhají záměry kategorií
předmětem posuzování vlivů na životní
odst. 1 a 2.
uvedených v příloze I posouzení
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prostředí11), posuzují se vlivy tohoto záměru.
Postupy posuzování vlivů na životní
prostředí a pořizování regulačního plánu se
spojují u záměru

v souladu s články 5 až 10.
2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 61 odst. 3 a) uvedeného v příloze č. 1 kategorii II 31985L0337 31985L0337, 2. Záměry z kategorií
písm. a)
zákona o posuzování vlivů na životní
článek 4,
uvedených v příloze II podléhají
odst. 2.
prostředí,
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
§ 61 odst. 3 b) u kterého je příslušným úřadem krajský 31985L0337 31985L0337 , 2. Záměry z kategorií
písm. b)
úřad, a
článek 4,
uvedených v příloze II podléhají
odst. 2.
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
§ 61 odst. 3 c) u kterého proběhlo zjišťovací řízení podle 31985L0337 31985L0337, 2. Záměry z kategorií
písm. c)
§ 7 zákona o posuzování vlivů na životní
článek 4,
uvedených v příloze II podléhají
prostředí, pokud příslušný úřad v závěru
odst. 2.
posouzení v souladu s články 5
zjišťovacího řízení spojení těchto postupů

53

nevyloučil.

až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 61 odst. 3) V těchto případech se posudek o vlivech 31985L0337 31985L0337,
záměru na životní prostředí nezpracovává.
článek 4.
Spojení postupů posuzování vlivů na životní
prostředí a pořizování regulačního plánu je
vyloučeno
u
záměru
vyžadujícího
posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice České republiky.

1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
uvedených v příloze I posouzení
v souladu s články 5 až 10.
2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 61 odst. 4) (4) Pokud regulační plán nenahrazuje 31985L0337 31985L0337,
územní rozhodnutí pro záměr, který je
článek 4,
uveden v odstavci 3, zvláštní ustanovení
odst. 2.
tohoto zákona upravující posuzování vlivů
regulačního plánu na životní prostředí se
nepoužijí. U podlimitních záměrů příslušný
úřad postupem podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí sdělí, zda záměr
bude podléhat zjišťovacímu řízení.

2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 64 odst. 2) (2) Pokud není zadání regulačního plánu se 31985L0337 31985L0337,
závěrem zjišťovacího řízení součástí
článek 5,
územního plánu nebo zásad územního
odst. 1 a 2.
rozvoje, zpracuje pořizovatel současně

1. V případě záměrů, které
podle článku 4 musí podléhat
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
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s návrhem zadání i oznámení záměru. Návrh
zadání s oznámením záměru pořizovatel

§ 64 odst. 2 a) doručí veřejnou vyhláškou,
písm. a)

až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
vhodné formě informace
upřesněné v příloze III, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;
b) členské státy považují za
odůvodněné požadovat po
oznamovateli, aby tyto
informace shromáždil, mimo
jiné s ohledem na současné
poznatky a metody posuzování.
2. Informace, které má
oznamovatel poskytnout v
souladu s odstavcem 1, musí
zahrnovat alespoň:
- popis záměru obsahující
informace o jeho umístění,
povaze a rozsahu,
- popis zamýšlených opatření k
vyloučení a omezení
významných škodlivých vlivů a
je-li to možné je i k jejich
nápravě,
- údaje nezbytné ke zjištění a
posouzení hlavních vlivů, které
by záměr mohl mít na životní
prostředí,

31985L0337 31985L0337, 2. Členské státy zajistí, aby:
článek 6,
- každá žádost o povolení a
odst. 2
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
§ 64 odst. 2 b) zašle dotčeným orgánům; v případě, že 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
písm. b)
pořizovatelem je jiný obecní úřad, zašle je
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
též obci, pro kterou regulační plán pořizuje,
odst. 1
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
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podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 64 odst. 2 c) zašle příslušnému úřadu, který je 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
bezodkladně
zveřejní
způsobem
článek 6,
písm. c)
nezbytná k zajištění, aby
odst. 1
umožňujícím dálkový přístup,
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 64 odst. 2 d) zašle dotčeným orgánům a dotčeným 31985L0337 31985L0337,
písm. d)
obcím neuvedeným v písmenu b), které
článek 6,
bezodkladně určí příslušný úřad; obce
odst. 1
oznámení bezodkladně zveřejní na svých
úředních deskách.

1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.

§ 64 odst. 3) (3) Každý může uplatnit u pořizovatele ve 31985L0337 31985L0337, Článek 6
lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu 31979L0409 článek 6.
1. Členské státy učiní opatření
zadání regulačního plánu s oznámením 31992L0043
nezbytná
k zajištění, aby
záměru písemně požadavky na obsah zadání
31979L0409,
orgány, kterých by se záměr
a vyjádření k oznámení záměru. Orgány
článek 4,
mohl
týkat, měly vzhledem ke
uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) mohou
odst. 4;
své
zvláštní
působnosti v
uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu
otázkách
životního
prostředí
zadání u pořizovatele vyjádření, ve kterém
31992L0043,
možnost vyjádřit své stanovisko
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uvedou požadavky na obsah zadání,
a vyjádření k oznámení záměru. Orgán
ochrany přírody uplatní ve stejné lhůtě
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny, pokud již není součástí
oznámení záměru. K později uplatněným
požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.
Obdržené požadavky, vyjádření a stanoviska
pořizovatel předá příslušnému úřadu.
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článek 6,
odst. 3,
článek 7.

k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2

přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 64 odst. 4) (4) Příslušný úřad vydá do 10 dnů ode dne 31985L0337 31985L0337, 1. V případě záměrů, které
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předání požadavků, vyjádření a stanovisek
závěr zjišťovacího řízení, který zašle
pořizovateli a současně ho zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

článek 5,
odst. 1

podle článku 4 musí podléhat
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
vhodné formě informace
upřesněné v příloze III, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;

§ 64 odst. 5) (5) Na základě uplatněných vyjádření, 31985L0337 31985L0337, Informace shromážděné podle
stanoviska a závěru zjišťovacího řízení
článek 8.
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
pořizovatel upraví návrh zadání regulačního
úvahu v povolovacím řízení.
plánu
a
předloží
ho
příslušnému
zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem
zadání předloží vyhodnocení, jak byly
uplatněné požadavky, stanovisko a závěr
zjišťovacího řízení do jeho návrhu
zapracovány.
§ 65 odst. 2) (2) Pořizovatel předloží dokumentaci vlivů 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
příslušnému úřadu.
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
odst. 1
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 65 odst. 3) (3) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
uvedeným v § 64 odst. 2 písm. b) a d) a
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
dotčeným obcím místo a dobu konání
odst. 1
orgány, kterých by se záměr
společného jednání o návrhu regulačního
mohl týkat, měly vzhledem ke
plánu a dokumentaci vlivů, a to nejméně 15
své zvláštní působnosti v
dnů předem. Současně tyto orgány vyzve
otázkách životního prostředí
k uplatnění stanovisek k návrhu regulačního
možnost vyjádřit své stanovisko
plánu a vyjádření k dokumentaci vlivů do 30
k žádosti o povolení. Členské
dnů ode dne společného jednání. K později
státy určí orgány, s nimiž je
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uplatněným stanoviskům a vyjádřením se
nepřihlíží. Obdržená stanoviska a vyjádření
pořizovatel zašle příslušnému úřadu.

§ 65 odst. 4) (4) Pořizovatel doručí návrh regulačního 31985L0337 31985L0337,
plánu a dokumentaci vlivů veřejnou
článek 6,
vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení
odst. 2.
může každý u pořizovatele uplatnit písemně
připomínky k návrhu regulačního plánu a
vyjádření k dokumentaci vlivů. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky a vyjádření pořizovatel zašle
v kopii příslušnému úřadu.

třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.

2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
§ 65 odst. 5) (5) Příslušný úřad uplatní u pořizovatele 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
stanovisko k posouzení vlivů návrhu
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
regulačního plánu na životní prostředí do 15
odst. 1
dnů ode dne obdržení kopií stanovisek,
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
připomínek a vyjádření. Ze závažných
otázkách životního prostředí
důvodů, které příslušný úřad sdělí
pořizovateli nejpozději do 15 dnů od
možnost vyjádřit své stanovisko
obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění
k žádosti o povolení. Členské
stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30
státy určí orgány, s nimiž je
dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko
třeba záměr za tímto účelem
neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani
projednat, buď obecně, nebo v
v prodloužené lhůtě, je možné regulační
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
plán vydat i bez jeho stanoviska.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 65 odst. 6) (6) Pokud příslušný úřad ve stanovisku 31979L0409 31979L0409, 31979L0409
podle odstavce 5 určí, že regulační plán má 31992L0043 článek 4,
Článek 4
významný negativní vliv na příznivý stav
odst. 4;
4. S ohledem na ochranu oblastí
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti,
31992L0043, uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
postupuje se podle § 45i odst. 9 až 11
článek 6,
opatření pro předcházení
zákona o ochraně přírody a krajiny.
odst. 4,
znečišťování
nebo poškozování
Kompenzační opatření uvede orgán ochrany
článek 7.
stanovišť nebo jakýchkoli
přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2
rušivých zásahů, které
písm. b).
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
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stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Jestliže se na dotyčné lokalitě
vyskytují prioritní typy
přírodních stanovišť a/nebo
prioritní druhy, pak mohou být
uplatněny pouze důvody
související s ochranou lidského
zdraví a veřejné bezpečnosti s
nesporně příznivými důsledky
mimořádného významu pro
životní prostředí nebo jiné
naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu podle
stanoviska Komise.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 65 odst. 7) (7) Pořizovatel podle výsledku projednání 31985L0337 31985L0337, Informace shromážděné podle
zajistí upravení návrhu regulačního plánu.
článek 8.
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
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§ 66 odst. 5) (5) Pokud krajský úřad ve stanovisku podle 31979L0409 31979L0409,
odstavce 3 písm. a) určí, že regulační plán 31992L0043 článek 4,
má významný negativní vliv na příznivý
odst. 4;
stav předmětu ochrany nebo celistvost
některé evropsky významné lokality nebo
31992L0043,
ptačí oblasti, který nebyl předmětem
článek 6,
posouzení vydaných zásad územního
odst. 4,
rozvoje nebo územního plánu z hlediska
článek 7.
těchto vlivů, postupuje se podle § 45i odst. 9
až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kompenzační opatření uvede příslušný
orgán ochrany přírody ve stanovisku podle §
4 odst. 2 písm. b).
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31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Jestliže se na dotyčné lokalitě
vyskytují prioritní typy
přírodních stanovišť a/nebo
prioritní druhy, pak mohou být
uplatněny pouze důvody
související s ochranou lidského
zdraví a veřejné bezpečnosti s
nesporně příznivými důsledky
mimořádného významu pro
životní prostředí nebo jiné
naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu podle
stanoviska Komise.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4

této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 67 odst. 1) (1) Upravený a posouzený návrh 31985L0337 31985L0337,
regulačního plánu, dokumentaci vlivů
článek 6.
a oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou.
Veřejné projednání21) návrhu a dokumentace
vlivů se koná nejdříve 15 dnů ode dne
doručení.
K veřejnému
projednání
pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro
kterou je regulační plán pořizován, a
dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů
předem.
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1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování

veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
§ 67 odst. 2) (2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 31985L0337 31985L0337,
projednání může každý uplatnit připomínky
článek 6.
a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky,
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány uplatní ve stejné
lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly
od společného jednání (§ 65 odst. 3 až 6)
změněny.
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1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být

informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
§ 67 odst. 4) (4) Pořizovatel ve spolupráci s určeným 31985L0337 31985L0337,
zastupitelem
vyhodnotí
výsledky
článek 8,
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné
článek 6 odst.
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
1.
vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí
dotčeným orgánům a vyzve je, aby k nim ve
lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily
stanoviska. Pokud dotčený orgán neuplatní
stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že
s návrhy pořizovatele souhlasí.

Článek 8
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Článek 6
1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.

§ 68 odst. 2) (2) Dojde-li na základě veřejného projednání 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
k podstatné úpravě návrhu regulačního
článek 4 odst.
plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko 31992L0043 2, článek 6. Článek 4
2. Záměry z kategorií
příslušného úřadu a stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
31979L0409, uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad
článek 4,
až 10, pokud členské státy
ve stanovisku uvede, zda má být upravený
odst. 4;
usoudí, že to jejich povaha
návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí. Upravený návrh a dokumentace
31992L0043, vyžaduje.
vlivů se v rozsahu těchto úprav projedná na
článek 6,
Za tím účelem mohou členské
opakovaném veřejném projednání; přitom se
odst. 3,
státy mimo jiné upřesnit určité
postupuje obdobně podle § 67.
článek 7.
druhy záměrů, u nichž je třeba
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provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
Článek 6
1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
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nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
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Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 68 odst. 3) (3) Je-li na základě projednání nutné návrh 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
regulačního plánu přepracovat, postupuje se 31979L0409 článek 6;
Článek 6
obdobně podle § 65 odst. 2 až 6, § 67 a 31992L0043
přiměřeně podle § 66.
31979L0409, 1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
článek 4,
orgány, kterých by se záměr
odst. 4;
mohl týkat, měly vzhledem ke
31992L0043, své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
článek 6,
možnost vyjádřit své stanovisko
odst. 3,
k žádosti o povolení. Členské
článek 7.
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
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veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
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§ 68 odst. 5) (5) Součástí odůvodnění regulačního plánu 31985L0337 31985L0337,
je kromě náležitostí vyplývajících ze
článek 8.
správního řádu zejména
§ 68 odst. 5 b) zpráva o závěrech vyplývajících z 31985L0337 31985L0337,
písm. b)
dokumentace vlivů,
článek 8.

příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.

§ 68 odst. 5 c) stanovisko příslušného úřadu k posouzení 31985L0337 31985L0337,
písm. c)
vlivů návrhu regulačního plánu na životní
článek 8.
prostředí,
§ 68 odst. 5 d) sdělení, jak bylo stanovisko podle 31985L0337 31985L0337,
písm. d)
písmene c) zohledněno, s uvedením
článek 8.
závažných
důvodů,
pokud
některé
požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly,
§ 68 odst. 5 e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 31985L0337 31985L0337, Informace shromážděné podle
článek 8.
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
písm. e)
úvahu v povolovacím řízení.
§ 87 odst. 2) (2) V případech záměrů posuzovaných ve
31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy přijmou
zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo
čl. 6 odst. 1, nezbytná opatření k zajištění,
vydáno stanovisko k posouzení vlivů
odst. 2 písm. aby orgány, kterých by se záměr
a), c), e), f) a mohl týkat, měly vzhledem ke
provedení záměru na životní prostředí,
g), odst.4 a 5 své zvláštní působnosti
anebo záměrů umisťovaných v území, ve
kterém nebyl vydán územní plán stavební
v otázkách životního prostředí
úřad nařídí k projednání žádosti veřejné
možnost vyjádřit své stanovisko
ústní jednání. Pro doručování oznámení o
k informacím poskytnutým
zahájení územního řízení a dalších úkonů
oznamovatelem a k žádosti o
v řízení se použije odstavec 1 obdobně;
povolení. Za tímto účelem
konání veřejného ústního jednání se
členské státy určí orgány,
oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,
s nimiž je třeba záměr
která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů
projednat, buď obecně, nebo
předem. Po tuto dobu musí stavební úřad
v jednotlivých případech.
umožnit každému nahlédnout do podkladů
Těmto orgánům musí být
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pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby
informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo oznámeno
zahájení územního řízení a nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na místě určeném
stavebním úřadem v oznámení, a to do doby
konání veřejného ústního jednání. Informace
obsahuje údaje o žadateli, o předmětu
územního řízení a o veřejném ústním
jednání. Součástí informace je grafické
vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z
něhož lze usuzovat na architektonickou
a urbanistickou podobu záměru a na jeho
vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání, pokud
mělo porušení této povinnosti žadatele za
následek zkrácení práv účastníků územního
řízení. V případě, že se neprokáže opak, má
se za to, že žadatel povinnost vyvěšení
informace splnil.
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předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Následující informace musí
být sděleny veřejnosti
v počátečním stádiu
rozhodovacích řízení pro oblast
životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a nejpozději, jakmile je
možné tyto informace rozumně
poskytnout, a to buď
prostřednictvím veřejného
oznámení, nebo jinými
vhodnými prostředky jako
například elektronickými médii,
jsou-li k dispozici:
a) žádost o povolení;
c) údaje o příslušných orgánech
odpovědných za vydávání
rozhodnutí, o orgánech, od
kterých je možné obdržet
příslušné informace a o
orgánech, na které se lze
obracet s připomínkami či
dotazy, a také údaje o lhůtách
pro podávání připomínek či
dotazů;
e) údaj o dostupnosti informací
shromážděných podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a
jakým způsobem budou
příslušné informace
zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti
veřejnosti stanovené podle
odstavce 5 tohoto článku.
4. Dotčená veřejnost musí
dostat včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě
otevřené, tedy před učiněním
rozhodnutí o žádosti o povolení.
5. Podrobné podmínky
informování veřejnosti
(například formou vývěsek
v určité oblasti nebo
oznámeními v místním tisku) a

konzultací s dotčenou veřejností
(například písemným
vyjádřením nebo veřejnou
anketou) stanoví členské státy.
§ 89 odst. 1) (1) Závazná stanoviska, která mohou
31985L0337 31985L0337, Čl. 6
dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4,
čl. 6 odst. 1 a 1. Členské státy přijmou
a námitky účastníků řízení musí být
4, čl. 8
nezbytná opatření k zajištění,
uplatněny nejpozději při ústním jednání,
aby orgány, kterých by se záměr
případně při veřejném ústním jednání, při
mohl týkat, měly vzhledem ke
kterém musí být nejpozději uplatněny také
své zvláštní působnosti
připomínky veřejnosti; jinak se k nim
v otázkách životního prostředí
nepřihlíží.
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány,
s nimiž je třeba záměr
projednat, buď obecně, nebo
v jednotlivých případech.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
4. Dotčená veřejnost musí
dostat včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě
otevřené, tedy před učiněním
rozhodnutí o žádosti o povolení.
Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6
a 7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
31985L0337 čl. 2 odst. 2 2. Posuzování vlivů na životní
§ 91 odst. 1) (1) Územní řízení lze spojit s vybranými
postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí může být zahrnuto do
prostředí podle zvláštního právního
povolovacích řízení již
existujících v členských státech,
předpisu11) u záměrů
nebo pokud taková řízení
a) uvedených v příloze č. 1 kategorii II
zákona o posuzování vlivů na životní
neexistují, do jiných řízení nebo
prostředí11),
do řízení, která mají být
b) u kterých příslušným úřadem je krajský
zavedena pro dosažení souladu
úřad a
s cíli této směrnice.
c) u kterých proběhlo zjišťovací řízení
podle § 7 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí11),
pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího
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řízení spojení těchto postupů nevyloučil.
§ 91 odst. 4) (4) Žadatel k žádosti o vydání územního
31985L0337 31985L0337,
rozhodnutí připojí kromě náležitostí podle §
čl. 5 odst. 1 a
86 odst. 2 také dokumentaci vlivů záměru na
3
životní prostředí podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí11). Žádost a
dokumentace k ní připojované se podávají
také v elektronické podobě. Stavební úřad
může v odůvodněných případech, zejména
z technických a ekonomických důvodů,
upustit od elektronické podoby mapových,
obrazových nebo grafických příloh
dokumentace…

§ 91 odst. 5) (5) Stavební úřad bezodkladně po podání
žádosti zašle příslušnému úřadu
dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí a posoudí úplnost žádosti a k ní
připojované dokumentace…

1. V případě záměrů, které
podle článku 4 musí podléhat
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
vhodné formě informace
upřesněné v příloze IV, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;
b) členské státy považují za
odůvodněné požadovat po
oznamovateli, aby tyto
informace shromáždil, mimo
jiné s ohledem na současné
poznatky a metody posuzování.
3. Informace, které má
oznamovatel poskytnout
v souladu s odstavcem 1, musí
zahrnovat alespoň:
- popis záměru obsahující
informace o jeho umístění,
povaze a rozsahu,
- popis zamýšlených opatření
k vyloučení a omezení
významných škodlivých vlivů a
je-li to možné i k jejich nápravě,
údaje nezbytné k určení a
posouzení hlavních vlivů, které
by záměr mohl mít na životní
prostředí,
nástin hlavních alternativních
řešení uvažovaných
oznamovatelem a uvedení
hlavních důvodů jeho výběru,
s přihlédnutím k vlivům na
životní prostředí,
- všeobecně srozumitelné
shrnutí informací uvedených
v předchozích odrážkách.
31985L0337 31985L0337, 1. V případě záměrů, které
čl. 5 odst. 1 a podle článku 4 musí podléhat
3
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
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§ 91 odst. 6) (6) Splňuje-li žádost o vydání územního
rozhodnutí, včetně dokumentace k žádosti o
vydání územního rozhodnutí a dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí,
požadavky právních předpisů a závěru
zjišťovacího řízení, stavební úřad při
oznámení zahájení územního řízení zveřejní
žádost o vydání územního rozhodnutí a
připojené dokumentace způsobem
umožňujícím dálkový přístup; zveřejňování
dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí na internetu zajistí příslušný úřad
podle zvláštního právního předpisu.
K projednání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a připojených dokumentací

vhodné formě informace
upřesněné v příloze IV, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;
b) členské státy považují za
odůvodněné požadovat po
oznamovateli, aby tyto
informace shromáždil, mimo
jiné s ohledem na současné
poznatky a metody posuzování.
3. Informace, které má
oznamovatel poskytnout
v souladu s odstavcem 1, musí
zahrnovat alespoň:
- popis záměru obsahující
informace o jeho umístění,
povaze a rozsahu,
- popis zamýšlených opatření
k vyloučení a omezení
významných škodlivých vlivů a
je-li to možné i k jejich nápravě,
údaje nezbytné k určení a
posouzení hlavních vlivů, které
by záměr mohl mít na životní
prostředí,
nástin hlavních alternativních
řešení uvažovaných
oznamovatelem a uvedení
hlavních důvodů jeho výběru,
s přihlédnutím k vlivům na
životní prostředí,
- všeobecně srozumitelné
shrnutí informací uvedených
v předchozích odrážkách.
31985L0337 31985L0337, Čl. 6
čl. 6 odst. 1, 1. Členské státy přijmou
odst. 2 písm. nezbytná opatření k zajištění,
a), b), c), e), aby orgány, kterých by se záměr
f) a g), odst. 4 mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány,
s nimiž je třeba záměr
projednat, buď obecně, nebo
v jednotlivých případech.
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nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání
podle § 87 odst. 2. Žadatel je povinen
zajistit splnění požadavků podle § 87 odst.
2…

Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Následující informace musí
být sděleny veřejnosti
v počátečním stádiu
rozhodovacích řízení pro oblast
životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a nejpozději, jakmile je
možné tyto informace rozumně
poskytnout, a to buď
prostřednictvím veřejného
oznámení, nebo jinými
vhodnými prostředky jako
například elektronickými médii,
jsou-li k dispozici:
a) žádost o povolení;
b) skutečnost, že záměr podléhá
posouzení vlivů na životní
prostředí, a případně také
skutečnost, že se na něj vztahuje
článek 7;
c) údaje o příslušných orgánech
odpovědných za vydávání
rozhodnutí, o orgánech, od
kterých je možné obdržet
příslušné informace a o
orgánech, na které se lze
obracet s připomínkami či
dotazy, a také údaje o lhůtách
pro podávání připomínek či
dotazů;
e) údaj o dostupnosti informací
shromážděných podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a
jakým způsobem budou
příslušné informace
zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti
veřejnosti stanovené podle
odstavce 5 tohoto článku.
4. Dotčená veřejnost musí
dostat včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě
otevřené, tedy před učiněním
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rozhodnutí o žádosti o povolení.
Čl. 6
1. Členské státy přijmou
nezbytná opatření k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány, s nimiž
je třeba záměr projednat, buď
obecně, nebo v jednotlivých
případech. Těmto orgánům musí
být předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské státy.
4. Dotčená veřejnost musí dostat
včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
žádosti o povolení.
Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6 a
7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy přijmou
čl. 6 odst. 1 nezbytná opatření k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány, s nimiž
je třeba záměr projednat, buď
obecně, nebo v jednotlivých
případech. Těmto orgánům musí
být předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské státy.

§ 91 odst. 7) (7) Při uplatňování závazných stanovisek,
31985L0337 31985L0337,
námitek a připomínek se v územním řízení
čl. 6 odst. 1 a
postupuje obdobně podle § 89. Každý může
4, čl. 8
nejpozději při veřejném ústním jednání
uplatnit připomínky k dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí. Výsledky
projednání dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí předá stavební úřad
bezodkladně po jeho ukončení příslušnému
úřadu.

§ 91 odst. 8) (8) Příslušný úřad nejdéle do 30 dnů od
předání výsledků projednání a připomínek a
stanovisek k dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí uplatněných při veřejném
ústním jednání vydá stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí
(dále jen „stanovisko příslušného úřadu“)
a předá je stavebnímu úřadu. Nevydá-li
příslušný úřad stanovisko ve stanovené
lhůtě, vyzve jej stavební úřad k jeho vydání
v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než
15 dnů. Pokud příslušný úřad nevydá
stanovisko ani v dodatečné lhůtě, má se za
to, že se záměrem souhlasí a stavební úřad
při posouzení záměru podle § 90 přihlédne k
dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí a k ní uplatněným připomínkám a
stanoviskům.
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§ 91 odst.
10)

10) Stavební úřad při posuzování žádosti o 31985L0337 31985L0337,
vydání územního rozhodnutí podle § 90 bere
čl. 8, čl. 9
v úvahu obsah stanoviska příslušného úřadu.
odst. 1
V podmínkách územního rozhodnutí zajistí
stavební úřad splnění požadavků
vyplývajících ze stanoviska příslušného
úřadu, v opačném případě uvede důvody,
pro které tak neučinil nebo učinil jen
částečně. Územní rozhodnutí se doručuje
podle odstavce 6.

§ 94a odst. (3) V případech záměrů posuzovaných ve
31985L0337 31985L0337,
čl. 6 odst. 1,
3)
zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo
odst. 2 písm.
vydáno stanovisko k posouzení vlivů
a), c), e), f) a
provedení záměru na životní prostředí,
stavební úřad nařídí k projednání žádosti
g), odst. 4 a
5, čl. 8
veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87
odst. 2. Pro uplatnění závazných stanovisek
dotčených orgánů, námitek účastníků
společného řízení a připomínek veřejnosti se
použijí § 89 a 114 obdobně.
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Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6 a
7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
Čl. 9
1. Pokud bylo povolení vydáno
nebo zamítnuto, příslušný orgán
nebo orgány o tom vhodným
postupem uvědomí veřejnost a
zpřístupní jí tyto informace:
- obsah rozhodnutí a všechny
podmínky k němu připojené,
- po posouzení názorů a obav
vyjádřených dotčenou veřejností,
hlavní důvody a úvahy, na
kterých je rozhodnutí založeno,
včetně informací o procesu účasti
veřejnosti,
- popis případných hlavních
opatření k vyloučení, snížení a
pokud možno vyrovnání
významných nepříznivých vlivů.
Čl. 6
1. Členské státy přijmou
nezbytná opatření k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány, s nimiž
je třeba záměr projednat, buď
obecně, nebo v jednotlivých
případech. Těmto orgánům musí
být předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské státy.
2. Následující informace musí
být sděleny veřejnosti
v počátečním stádiu
rozhodovacích řízení pro oblast
životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a nejpozději, jakmile je
možné tyto informace rozumně
poskytnout, a to buď
prostřednictvím veřejného
oznámení, nebo jinými
vhodnými prostředky jako
například elektronickými médii,
jsou-li k dispozici:

a) žádost o povolení;
c) údaje o příslušných orgánech
odpovědných za vydávání
rozhodnutí, o orgánech, od
kterých je možné obdržet
příslušné informace a o
orgánech, na které se lze obracet
s připomínkami či dotazy, a také
údaje o lhůtách pro podávání
připomínek či dotazů;
e) údaj o dostupnosti informací
shromážděných podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a
jakým způsobem budou příslušné
informace zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti
veřejnosti stanovené podle
odstavce 5 tohoto článku.
4. Dotčená veřejnost musí dostat
včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
žádosti o povolení.
5. Podrobné podmínky
informování veřejnosti
(například formou vývěsek
v určité oblasti nebo oznámeními
v místním tisku) a konzultací
s dotčenou veřejností (například
písemným vyjádřením nebo
veřejnou anketou) stanoví
členské státy.
Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6 a
7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
§ 109 písm. (g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 31985L0337 31985L0337, 4. Dotčená veřejnost musí dostat
g)
předpis, pokud mohou být stavebním
čl. 6 odst. 4 včasné a účinné možnosti
povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné
účastnit se rozhodovacích řízení
podle zvláštních právních předpisů a o
ve věcech životního prostředí
těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
rozhodnutí.
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
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§ 129 odst. (2)…Účastníky řízení o dodatečném
2)
povolení stavby jsou osoby uvedené v §
109, a pokud je v řízení posuzováno
umístění stavby nebo změna oproti
územnímu rozhodnutí, rovněž osoby
uvedené v § 85…

Číslo předpisu ES (kód celex)
31985L0337

31992L0043

31979L0409

32001L0042

žádosti o povolení.
31985L0337 31985L0337, 4. Dotčená veřejnost musí dostat
čl. 6 odst. 4 včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
žádosti o povolení.

Název předpisu ES

Směrnice Rady č. 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí
ve znění směrnice 97/11/ES , směrnice 2003/35/ES a směrnice 2009/31/ES
Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin
ve znění směrnice 97/62/ES , nařízení 1882/2003/ES, směrnice
2006/105/ES
Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků ve znění
směrnice 81/854/EHS , směrnice 85/411/EHS, směrnice 86/122/EHS,
směrnice 91/244/EHS, směrnice 94/24/ES, směrnice 97/49/ES, nařízení
807/2003, směrnice 2006/105/ES, směrnice 2008/102/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posuzování
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí
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