
Přílohy

Příloha č. 1

Graf znázorňující vývoj počtu oznámených záměru dle § 6 ZPV.

Přijetí zákona č. 163/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 27. 4. 2006, znamenalo povinnost 

provést zjišťovací řízení i pro všechny podlimitní záměry. Tato novela ZPV přinesla skokový 

nárůst oznámení dle § 6 ZPV v

nárůstu oznámení podlimitních záměru přijata novela ZPV č. 216/2007 Sb., která nabyla 

účinnosti dne 22. 8. 2007. Ta doplnila do ustanovení § 4 odst. 1 písmeno d). Předmětem 

zjišťovacího řízení, které rozhodne o nutnosti posouzení takových záměr

budou záměry uvedené v Příloze č. 1 ZPV, které nedosahují příslušných limitních hodnot, 

jsou-li stanoveny, jen pokud tak stanoví příslušný úřad. Příslušný úřad rozhoduje v

zásadami uvedenými v Příloze č. 2 ZPV. Oznámené podlimi

podrobeny zjišťovacímu řízení, již nejsou zahrnuty v

2008 a 2009.

                                                     
1 Viz Vravníková Lucie a Špelinová Ivana
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Počet oznámených záměrů

Graf znázorňující vývoj počtu oznámených záměru dle § 6 ZPV.1

Přijetí zákona č. 163/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 27. 4. 2006, znamenalo povinnost 

provést zjišťovací řízení i pro všechny podlimitní záměry. Tato novela ZPV přinesla skokový 

nárůst oznámení dle § 6 ZPV v letech 2006 a 2007. V roce 2007 byla k regu

nárůstu oznámení podlimitních záměru přijata novela ZPV č. 216/2007 Sb., která nabyla 

účinnosti dne 22. 8. 2007. Ta doplnila do ustanovení § 4 odst. 1 písmeno d). Předmětem 

zjišťovacího řízení, které rozhodne o nutnosti posouzení takových záměr

Příloze č. 1 ZPV, které nedosahují příslušných limitních hodnot, 

jen pokud tak stanoví příslušný úřad. Příslušný úřad rozhoduje v

Příloze č. 2 ZPV. Oznámené podlimitní záměry, které nebyly 

podrobeny zjišťovacímu řízení, již nejsou zahrnuty v počtech oznámených záměrů pro rok 

             
Vravníková Lucie a Špelinová Ivana, Statistika posuzování vlivů na životní prostředí, Zpravodaj EIA 

2005 2006 2007 2008 2009

952

1833

3173

1588

1244

Počet oznámených záměrů

Přijetí zákona č. 163/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 27. 4. 2006, znamenalo povinnost 

provést zjišťovací řízení i pro všechny podlimitní záměry. Tato novela ZPV přinesla skokový 

roce 2007 byla k regulaci tohoto 

nárůstu oznámení podlimitních záměru přijata novela ZPV č. 216/2007 Sb., která nabyla 

účinnosti dne 22. 8. 2007. Ta doplnila do ustanovení § 4 odst. 1 písmeno d). Předmětem 

zjišťovacího řízení, které rozhodne o nutnosti posouzení takových záměrů, tak pro příště 

Příloze č. 1 ZPV, které nedosahují příslušných limitních hodnot, 

jen pokud tak stanoví příslušný úřad. Příslušný úřad rozhoduje v souladu se 

tní záměry, které nebyly 

počtech oznámených záměrů pro rok 

ní vlivů na životní prostředí, Zpravodaj EIA –

2009
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