Požadavky pro vydání Závazného stanoviska Odboru environmentálních rizik
a ekologických škod MŽP k žádosti o podporu z OPŽP 2014–2020 SC 3.4 1
Odbor environmentálních rizik a ekologických škod (dále jen „OEREŠ“) vydává Závazné stanovisko na
základě
písemné
žádosti
zaslané
MŽP
žadatelem
nebo
jeho zástupcem.
Závazné stanovisko, slouží k popisu a vyhodnocení výchozích podmínek lokality a stanoví cílové
parametry sanace a podmínky jejich prokázání, které je nezbytné dodržet pro splnění účelu dotace.
Žádost musí bezpodmínečně obsahovat zdůvodnění předložení žádosti o poskytnutí dotace (nejlépe
formou stručné informace vystihující problematiku přítomnosti staré ekologické zátěže na lokalitě a
jejího negativního vlivu na okolí). Součástí žádosti musí být rovněž níže uvedené podklady a
informace:
1. Vyplněný formulář pro kategorizaci priorit staré ekologické zátěže.
2. Přesné určení vztahu žadatele o Závazné stanovisko (případně včetně „osoby podávající
žádost“) k předmětu žádosti o podporu (např. výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí, plná
moc k zastupování ve věci žádosti o podporu apod.). Může být obsaženo již ve vlastním textu
žádosti.
3. Podrobný popis lokalizace zájmového území (adresa, parcelní čísla apod.).
4. Zákres na podkladu katastrální mapy obsahující přesnou lokalizaci zájmového území.
5. Informace o charakteru ekologické zátěže na lokalitě a výsledky dosavadních průzkumných
prací.
6. V případě, že se jedná o žádost o Závazné stanovisko k projektu sanace též Závěrečnou
zprávu Analýzy rizik (AR) zpracovanou v souladu s Metodickým pokynem MŽP pro Analýzu
rizik kontaminovaného území z roku 2011 (nebo v souladu s předchozím MP z roku 2005
pokud jsou výsledky AR obsažené v závěrečné zprávě v čase a místě aktuální). Pokud se
jedná o žádost o závazné stanovisko k projektu sanace, kde to AR doporučí, nebo k projektu
sanace realizované v etapách, i Studii proveditelnosti zpracovanou dle Metodického pokynu
Zásady pro zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu
kontaminovaných lokalit z června 2007.
7. Informace o způsobu nabytí majetku (způsob privatizace, restituce, dražba, nabytí majetku
v konkurzu, přehled předchozích majitelů podle katastru apod.).
8. Informace o původci znečištění včetně dokladu prokazujícího, že původce znečištění
neexistuje, což může být např.:
a. pravomocné rozhodnutí soudu;
b. doklad o nabytí majetku (zátěž nebyla zahrnuta v privatizačním projektu a její
původce zanikl), přičemž nabyvatel není právním nástupcem subjektu, který zátěž
způsobil;
c. doklad, že původce znečištění zkrachoval a již neexistuje;
d. doklad vystavený MŽP nebo ČIŽP osvědčující skutečnost, že žadatel není původcem
znečištění majetku, a že skutečný znečišťovatel neexistuje nebo není znám;
e. jiné věrohodné doklady osvědčující skutečnost, že žadatel není původcem znečištění
majetku a že skutečný znečišťovatel neexistuje nebo není znám;
f. ve specifických případech (zejména v případech žádostí obcí a krajů) je
akceptovatelné též prokázání neexistence původce znečištění pomocí čestného
prohlášení.
9. Informace o druhu předcházející a současné výroby (a jejích specificích). V případě starých
skládek, využívaných před účinností odpadové legislativy, informace o způsobu, účelu a délce
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10.
11.

12.

13.

jejich fungování (interval kdy zde byl ukládán odpad a kým, charakteristika odpadu), informace
o způsobu „povolení“ skládky.
Informace o plánovaném způsobu využití zájmového území dle platné územně plánovací
dokumentace.
Vyjádření příslušného OI ČIŽP k předmětné lokalitě z hlediska výkonu jejich správní činnosti
(Shrnutí základních informací z hlediska historie kontrolní činnost na lokalitě, zejména
vzhledem k problematice SEZ, nakládání se závadnými látkami, odpady apod., Kopie
protokolů nebo případných vydaných rozhodnutí vztahujících se k lokalitě) případně k pracím
navrhovaným v rámci projektu.
Vyjádření Odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu k předmětné lokalitě
z hlediska výkonu jejich správní činnosti (shrnutí základních informací z hlediska historie
kontrolní činnost na lokalitě, zejména vzhledem k problematice SEZ, nakládání se závadnými
látkami, odpady apod.; kopie protokolů nebo případných vydaných rozhodnutí vztahujících se
k lokalitě) případně k pracím navrhovaným v rámci projektu.
Projektová dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích v platném znění a jeho prováděcími předpisy, a dále i v souladu s platnými
metodickými pokyny MŽP. Projektová dokumentace musí mimo jiné bezpodmínečně
obsahovat:
a. Detailní návrh plánovaných prací, včetně jejich popisu a zdůvodnění.
b. Časový harmonogram prací.
c. Podrobný položkový rozpočet projektovaných prací ve formě slepého a oceněného
rozpočtu. Rozpočet musí obsahovat veškeré projektované práce, položky musí být
vyjádřeny v počitatelných nebo měřitelných jednotkách.
d. Stávající a plánované využití zájmového území dle platné územně plánovací
dokumentace.
e. V případě projektu průzkumných prací a analýz rizik předběžný koncepční model
znečištění vztahující se k řešené lokalitě.
f. Projektová dokumentace sanačních prací bude obsahovat, po dokončení sanačních
prací realizovanou Aktualizovanou analýzu rizik (AAR), včetně průzkumu zbytkové
kontaminace. AAR ověří dosažení sanačních limitů a odstranění rizik spojených se
znečištěním, případně podrobně navrhne realizaci postsanačního monitoringu.
g. Záznam do databáze SEKM po ukončení projektovaných průzkumných nebo
sanačních prací.
h. Návrh způsobu odborné likvidace vrtů na lokalitě po úspěšném ukončení sanačních
nebo průzkumných prací (je-li to účelné), tak aby nepředstavovaly referenční cestu
k rekontaminaci sanovaného prostoru.
i. Fotodokumentaci a mapové přílohy.

Poznámky:
I.
MŽP doporučuje žadatelům před podáním žádosti připravované projekty po věcné
i technické stránce konzultovat s odbornými garanty Odboru environmentálních rizik
a ekologických škod.
II.
V případě, že předložené podklady budou vyhodnoceny jako nedostatečné nebo
nedostatečně rozpracované, bude žádost o vydání stanoviska včetně podkladů vrácena
žadateli k doplnění a dopracování.
III.
Sanační projekty s převahou stavebních prací musí obsahovat i samostatný projekt
nápravných opatření (který bude řešit sanačně-geologickou stánku projektu).
IV.
Požadavky výše uvedených bodů 3, 4, 5, 7, 9, a 10 je možné doložit jako součást
projektové dokumentace (bod 13).
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Obsah Závazného stanoviska Odboru environmentálních rizik a ekologických škod:
1) Vyjádření OEREŠ MŽP k informacím předloženým v rámci žádosti, stavu poznání lokality,
projektové dokumentaci a navrženému způsobu řešení.
2) Stanovisko k prioritnosti předložené žádosti a zařazení lokality do kategorie priorit.
3) Stanovení závazných limitů, resp. opatření k nápravě závazného stavu, která jsou nezbytná
pro splnění účelu navržených prací, zejména splnění účelu dotace. Způsob prokázání splnění
závazných limitů nebo opatření.
4) Závazné požadavky MŽP na zadávací dokumentaci a další závazné požadavky MŽP v rámci
realizace projektu.
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