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Případová studie: 

D1 Prešov Západ – Prešov Jih 

 

Délka úseku 7,9 km 

kategorie D 26.5/100 

tunel Prešov 2,24 km 

Studie proveditelnosti I:      1998 

 

Proces EIA: 

• záměr EIA     12/1999 

• zpráva EIA    09/2001 

• závěrečné stanovisko EIA   06/2002 

 

Územní rozhodnutí:  11/2009 

 

Ozn. o změně navrhov. činnosti EIA: 04/2014 

      

Studie proveditelnosti II:  11/2014 

 

Stavební povolení:   06/2015 

 

Zahájení výstavby (předpoklad): 06/2016 

 



Případová studie: 

D1 Prešov Západ – Prešov Jih 

 
Řešení dle stanoviska EIA (2002) 

Řešení dle stavebního povolení (2015) 

? NATURA 2000 

? Kumulativní vlivy na ŽP 

? Směrnice o vodách (WFD) 



Příprava liniové stavby: 
1.1. proces přípravy 
 

Aktualizace dle Z.314/2014 Z.z.SR 

o posuzování vlivů na ŽP 

 

 
Procesní příručka NDS 



Příprava liniové stavby: 
1.1.4. podproces EIA 

 

 



Problémy k řešení 
z pohledu investora 

 
-  3 samostatná řízení a rozhodnutí (ke stejnému projektu před výstavbou) 

•  EIA 

•  ÚR (využití území a umístění stavby) 

•  SP 

 

- třetí strany se 3 x vyjadřují ke stejnému projektu v různých stupních poznání, 

detailu a času (mnohdy protichůdně v rozporu se svými předchozími 

stanovisky) 

 

- nedostatečná znalost procesu posuzování vlivů na ŽP a to i u odborné 

veřejnosti a samospráv 

 

- značná volnost a subjektivnost stanovisek (subjektivní rozlišování 

podstatných a nepodstatných vlivů) 

 

- vývoj názorů, kritérií a jejich důležitosti v čase (generuje rozdílná stanoviska 

na totéž řešení) 

 

- dosavadní praxe samostatných studií realizovatelnosti a zpráv EIA 



Problémy k řešení 
z pohledu MŽP SR a investora 

 
- Aplikační praxe ukázala, že některé části zák. č.314/2014 Z.z. je potřeba upravit, 

zpřesnit a  harmonizovat se Směrnicí  2014/52/EÚ (se kterou musí být SR 

harmonizovaná do konce r. 2017) 

 

- Je potřeba také zák. č.314/2014 Z. z., harmonizovat s infringementem, který na 

Slovensko zaslala EK v 03/2016 

 

- Je potřeba procesně zpřesnit systém zveřejňování, lhůt k vyjádření, a okruhy 

připomínkujících, příp. sankce 

 

- Přesněji definovat odbornou způsobilost osob (pro zpracování zprávy o 

hodnocení, hlukové studie, hodnocení území NATURA 2000 a další). 

 

- Definovat podstatné a nepodstatné objekty stavby - vydávat závazná stanoviska 

k navrhované činnosti pouze k podstatným objektům stavby (a kontrolovat 

soulad s variantem, který byl odsouhlasen v procesu posuzování) 

 

 

 



 

Děkuji za pozornost 

Thank you for your attention 
 

ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA  

 
Pavol Kováčik 

prezident@zsps.sk 


