IV. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

IV.1 Předmět a cíle environmentálního plánování

1. Environmentální plánování vyhodnocuje stav životního prostředí a stanoví priority, na základě kterých se vymezují požadavky ochrany životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji a určují se prostředky dosahování cílů.

2. Cílem environmentálního plánování je zabránit poškozování životního prostředí, případně  zlepšit jeho stav, a regulovat využívání přírodních zdrojů v zájmu naplňování principů udržitelného rozvoje. K dosažení tohoto cíle se využívají vybrané ukazatele udržitelného rozvoje, které se stanoví jako závazné a směrné.

3. Požadavky a cíle environmentálního plánování musejí být vyjádřeny zejména formou výchozích a cílových hodnot zvolených ukazatelů a časových horizontů, k nimž mají být stanovené požadavky splněny.


Odůvodnění:
Environmentální plánování je nástrojem environmentální politiky. Jeho základním předmětem je vypracovávat podklady pro různé druhy plánů, zejména pro strategické, územní plánování a pro programy územního rozvoje krajů. Z tohoto předmětu vyplývají i cíle environmentálního plánování, tj. omezovat negativní vlivy lidských aktivit na životní prostředí.

Cíle environmentálního plánování vyplývají z ukazatelů udržitelného rozvoje definovaných OECD. Rozumí se jimi kvantitativní, měřitelné informace reprezentativně odrážející stav určitého systému. Umožňují hodnotit kvalitu životního prostředí, která v novějším pojetí zahrnuje environmentální, ekonomické a společenské faktory. Jde například o kvalitu ovzduší ve městech ( průměrné roční koncentrace SO2, NO2, atd.), místní příspěvek ke klimatickým změnám (celkové roční emise CO2), produkci komunálního odpadu na 1 obyvatele, průměrnou vzdálenost obytných čtvrtí od zelených ploch, procento rodin žijících v blízkosti obchodů, dopravu ( průměrný počet kilometrů na osobu a den) atd.
Na základě jejich sledování lze hodnotit vývojové trendy, posuzovat úspěšnost realizovaných strategií nebo formulovat nové cíle. Ukazatelé udržitelného rozvoje jsou také zárukou kontrolovatelnosti cílů environmentálního plánování veřejností. Využití ukazatelů udržitelného rozvoje je žádoucí ve všech fázích a na všech geografických úrovních rozhodovacích procesů. 

IV.2 Nástroje environmentálního plánování

1. Součástí soustavy environmentálního plánování je Státní politika životního prostředí, environmentální plány krajů a obcí a zvláštní plány v oblasti ochrany životního prostředí, jako jsou plány ke snižování emisí, lesní hospodářské plány (oblastní plány rozvoje lesů), plány povodí, plány péče o chráněná území, plány odpadového hospodářství apod. Mohou mít podobu koncepcí nebo závazných programů.

2. Státní politika životního prostředí a zvláštní plány ochrany životního prostředí jsou podkladem pro environmentální plány krajů a obcí. Environmentální plány obcí a krajů mohou stanovit vyšší stupeň ochrany životního prostředí, než stanoví Státní politika životního prostředí a zvláštní plány ochrany životního prostředí

3. Státní politika životního prostředí je podkladem pro zvláštní plány ochrany životního prostředí.

Odůvodnění:
Ze návrhu této kapitoly nebylo možné přímo identifikovat úplný výčet nástrojů environmentálního plánování, zejména nebylo zřejmé, zda jsou součástí soustavy environmentální plány krajů a obcí.
Body IV.2.2. a IV.2.3. upravují vzájemný vztah mezi jednotlivými nástroji environmentálního plánování, kde má místní samospráva na krajské a obecní úrovni  prostor pro stanovení  vyššího  stupně  ochrany životního prostředí, než stanoví jako nezbytné minimum Státní politika životního prostředí a zvláštní plány ochran životního prostředí.


1. Strategickým nástrojem environmentálního plánování je Státní politika životního prostředí.

2. Součástí soustavy environmentálního plánování jsou zvláštní plány v oblasti ochrany životního prostředí, jako jsou plány ke snižování emisí, lesní hospodářské plány (oblastní plány rozvoje lesů), plány povodí, plány péče o chráněná území, plány odpadového hospodářství apod. Mohou mít podobu koncepcí nebo závazných programů.

34. Soustava environmentálního plánování je závazným podkladem pro strategické, regionální a územní plánování a pro odvětvové politiky. Odvětvovou politikou se rozumí politika rozvoje daného odvětví předkládaná ústředními správními úřady a projednávaná a schvalovaná vládou, a to zejména v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy, zemědělství, vodního a lesního hospodářství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a cestovního ruchu.

Alt.:
4. Soustava environmentálního plánování je podkladem pro strategické, regionální a územní plánování a pro odvětvové politiky. Závazné ukazatele udržitelného rozvoje obsažené v soustavě environmentálního plánování (dále jen ukazatele) musí být zahrnuty do schvalovaných strategických, regionálních a územních plánů a do odvětvových politik. Odvětvovou politikou se rozumí politika rozvoje daného odvětví předkládaná ústředními správními úřady a projednávaná a schvalovaná vládou, a to zejména v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy, zemědělství, vodního a lesního hospodářství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a cestovního ruchu. Regionálním plánováním se rozumí programy rozvoje obcí a krajů.

5. Pokud nedošlo k zahrnutí směrných ukazatelů  do  strategických, regionálních a územních plánů a do odvětvových politik, je přesto třeba je respektovat jako důležité zájmy ochrany životního prostředí. Při všech rozhodnutích o plánech, opatřeních a činnostech v území významných je nutno v takových případech doložit:
a) z jakých důvodů nebyly ukazatele zahrnuty nebo respektovány,
b) jak lze předejít negativním vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:
Alternativní znění bodů IV.2.4. a IV.2.5. podrobněji upravuje návaznost dalších plánovacích procesů na soustavu evironmentálního plánování, přičemž využívá institutu tzv. závazných a směrných ukazatelů udržitelného rozvoje, které jsou v bodě IV.1.3. použity jako kritérium pro stanovení cílů env. plánování.


45. (alt. 6) . Nástroje environmentálního plánování se průběžně přizpůsobují vývoji stavu životního prostředí jakož i vědeckého poznání a zároveň berou v úvahu i ekonomické a sociální souvislosti.

6. (alt. 7). Nástroje environmentálního plánování se zpracovávají, mění nebo doplňují v souvislosti se schvalováním strategických, regionálních a územních plánů a odvětvových politik, a to předem.

Odůvodnění:
Tento bod vymezuje časovou souslednost pořizování environmentálních plánů a dalších plánovacích činností.

Odůvodnění:
Státní politika životního prostředí představuje základní formu a rámec environmentálního plánování krajů a obcí. Obsahem Státní politiky životního prostředí jsou celostátní priority. Tento dokument je podkladem pro zpracování zejména územně plánovací dokumentace, programů rozvoje krajů a obcí, krajinných plánů a pozemkových úprav.

Zvláštní plány se podle svého předmětu sestavují jako koncepce a závazné programy (např. plány péče o chráněná území) nebo jen jako závazné programy (např. programy odpadového hospodářství).

Územní plánování je kontinuální proces. Musí brát v úvahu změny probíhající ve stavu životního prostředí, ve vědeckém poznání, ale také změny v oblasti ekonomické a sociální, které mohou mít vliv na dosažitelnost stanovených environmentálních cílů.

Ze závaznosti Státní politiky životního prostředí plyne povinnost resortů respektovat její cíle a požadavky ve vlastních odvětvových politikách. Totéž platí i pro vypracování územně plánovací dokumentace s tím, že musí respektovat i environmentální plány krajů, eventuálně obcí. Obdobně to platí i pro strategické celostátní plánování.

IV.3 Pořizování a projednávání Státní politiky životního prostředí a environmentálních plánů krajů a obcí

1. Státní politiku životního prostředí zpracovává Ministerstvo životního prostředí. Vláda ČR ji schvaluje a stanoví závazné ukazatele udržitelného rozvoje.

2. Environmentální politiku plány krajů a pověřených obcí pořizují kraje a obce v přenesené působnostia schvalují v samostatné působnosti..

Odůvodnění:
Je sporné, zda nově zaváděné environmentální plány krajů a obcí budou spíše přínosem k ochraně životního prostředí, nebo jen další byrokratickou překážkou. K zajištění ochrany životního prostředí při plánování na krajské a obecní úrovni mohou sloužit i jiné nástroje, které mohou být obsaženy v nově koncipovaném zákonu o územním plánování.
Vzhledem k tomu, že schválený enironmentální plán bude mít významný vliv na výkon samosprávy, považujeme za neudržitelné ponechat všechny fáze environmentálního plánování pouze na úrovni státní správy. Navrhujeme využít konstrukce, s jakou pracuje současná úprava územního plánování



3. Přípravy všech nástrojů environmentálního plánování se účastní veřejnost, zejména představitelé průmyslových a zemědělských zájmových organizací (sdružení), obce, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti zabývající se ochranou životního prostředí, popřípadě jiné organizace, které mají na ochraně životního prostředí zájem. Účastí se rozumí právo na veškeré informace, získané v procesu environmentálního plánování, právo vyjádřit se k jednotlivým fázím procesu ve stanovených lhůtách,  právo na kvalifikované vypořádání připomínek a námitek a právo obrátit se s opravným prostředkem proti vyřízení námitek k nadřízenému orgánu. Ministerstvo životního prostředí a zpracovatelé dalších environmentálních plánů jsou povinni stanoveným způsobem veřejnost aktivně informovat o procesu přípravy Státní politiky životního prostředí a environmentálních plánů, a to již ve fázi přípravy podkladů.


Odůvodnění:
Z povahy Státní politiky životního prostředí jako celostátně platného dokumentu plyne, že ji musí schvalovat nejvyšší orgán výkonné moci – vláda. Nebylo by vhodné, aby flexibilní dokument, jakým Státní politika je, schvaloval parlament.

Projednávání Státní politiky životního prostředí a environmentálních plánů krajů a vybraných obcí s dotčenými správními úřady, stejně tak jako účast veřejnosti při jejich přípravě, je nutnou podmínkou zachování konformity plánů s právním řádem i podmínkou vytvoření širokého společenského konsensu, který jedině může zaručit průchodnost jejich uskutečňování. Při jejich pořizování se postupuje podle kapitoly V.II tohoto věcného záměru.

Pořizování environmentálních plánů na úrovni krajů a obcí  se zajišťuje v rámci přenesené působnosti. Ačkoliv na první pohled se může zdát, že tato oblast by měla být výsadou samosprávné působnosti (viz např. přenesení kompetence v územním plánování z oblasti výkonu státní správy do samosprávy), nelze s touto tezí souhlasit bezvýhradně. Má-li být zajištěna provázanost plánovacích dokumentů v životním prostředí na různých úrovních, od místní přes krajskou až po centrální, jeví se jako výhodnější směřovat plánovací činnost do oblasti výkonu státní správy.

Vybranými obcemi, které pořizují environmentální plány, jsou míněny obce, na něž byla přenesena působnost na úseku územního plánování a stavebního řádu.


