Program NPO 283 Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
Příloha č. 4 DNSH (Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat)

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost)
bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle
(Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852:
a) Zmírňování změny klimatu
b) Přizpůsobování se změně klimatu
c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace
e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy
f)

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

V rámci programu nemohou být podpořeny projekty, které budou využity pro aktivity související s těžbou,
skladováním, přepravou a výrobou fosilních paliv.

1. Identifikace podmínek DNSH
1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu1
V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší
spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie2, aby mohla být
výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“.

1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK)
Podmínka nákladů na energetickou úsporu
V případě renovace3 budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související
s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny.
Podmínka využití nových pozemků
V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu
stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci).
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Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241
Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
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Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou
jiné materiály nahrazeny odpadem.
Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním
a demoličním odpadem4.
Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu
s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným
technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi
nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím
dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad.
Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887
Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti
nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější,
flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci.

1.3 Vybrané podmínky self-assesmentu a jejich implementace

Adaptační opatření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat
na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat
udržitelnou správu vody. Tato opatření jsou:
-

propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může se jednat o zelené
střechy)

-

prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou)

-

nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např.
přidáním fotovoltaiky)

-

energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory)

Podmínky pro nové vnitřní vybavení:
V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti,
vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany)
musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label.
Podmínka povinného využití recyklovaného materiálu a v případě využití dřeva doložit jeho původ certifikací
FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství.
Podmínka regulující výstavbu budov na biologicky hodnotné půdě je implementovaná tím, že zpevněná
plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %.
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https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelnestavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf
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2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting
Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH při podávání první žádosti o platbu a následně
vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu.

a) Cíl zmírňování změny klimatu
Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením
ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku.
Demolice a výstavba
Příjemce dotace deklaruje, že:
U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy.
Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativní standardu
(budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp,
což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.
Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty.
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.
Energeticky úsporné renovace
Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že:
Díky renovaci budova dosáhla úspory 30 % neobnovitelné primární energie. Budova má nyní energetickou
třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxx, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu
emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu.
Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových
plynů xx kg/t/rok.
Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
Kontext
Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen Adaptační strategie)5, kdy byla vytvořena
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR6 (dále jen Komplexní
studie dopadů). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v
jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.
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https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační
řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje
odtok nebo zvyšují retenci.

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dlouhodobé sucho
Povodně a přívalové povodně
Vydatné srážky
Zvyšování teplot
Extrémně vysoké teploty
Extrémní vítr
Požáry vegetace

Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lesní hospodářství
Zemědělství
Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
Biodiverzita a ekosystémové služby
Zdraví a hygiena
Urbanizovaná krajina
Cestovní ruch
Průmysl a energetika
Doprava
Kulturní dědictví
Bezpečné prostředí

Výstavba a renovace budovy
Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i
v dalších oblastí, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a
výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu
považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude
přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot.

Aktivity vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů
Investiční opatření zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí.
Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně
specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na
očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.
•

Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách

•

Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní
ochrany.
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•

Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora
znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod.

•

Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV.

•

Další aktivita v níže uvedené tabulce

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob,
přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se
změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a
plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o
modrou nebo zelenou infrastrukturu.

Postup pro reportování
Příjemce dotace využije tuto formu reportu:
Hlavní dopady
Dlouhodobé sucho
Povodně a přívalové
povodně
Vydatné srážky
Zvyšování teplot
Extrémně vysoké teploty
Extrémní vítr
Požáry vegetace
Místně
specifické
dopady

Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění

*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření
musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení

Úsporná spotřeba vody
Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace
produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto
výrobků příslušné certifikáty (technické listy).
Název a druh výrobku

množství

Předložený certifikát
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c) Cíl oběhové hospodářství
Demolice a výstavba, rekonstrukce
Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo
v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování
odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití,
a to včetně zásypů.

Definice odpadu
Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je
odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho
požaduje, aby se jich zbavil.
Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti
předcházení vzniků odpadů a nakládání s nimi.
1.
2.
3.
4.
5.

předcházení vzniku
příprava na opětovné použití
recyklace
jiné využití např. zásypy, energetické využití
odstranění

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu
s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad
vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb
zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály).
Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo
je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního
procenta započítává bod 1-4.
Nebezpečný odpad
Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné:
Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové
skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro
reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické
(H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny
jako původní odpad (H15)
Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
−
−
−
−

izolační materiály s obsahem azbestu,
stavební materiály obsahující azbest,
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné,
asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky,
vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky,
štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky,
pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky,
minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky,
jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami,
stavební a demoliční odpady obsahující rtuť,
stavební a demoliční odpady obsahující PCB,
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky,
stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující
nebezpečné látky,
stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné,
škvára obsahující nebezpečné látky,
elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky,
úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými
izolačními kapalinami),
chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými
chlor-fluorovanými uhlovodíky,
materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod
katalogovým číslem 17 03 01*,
stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo
fenolový olej.

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály:
−
−
−
−
−
−

Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo
dráždivé),
dehtové emulze (toxické, karcinogenní),
Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé)
Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní)
Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé)
Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.)

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70
%), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to
včetně zásypů.

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem
dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí.
Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší
identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních
výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění
(podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován
nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.
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Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání
s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem
investora. Plán bude součástí stavebního deníku.

VZOR
Zjednodušený plán nakládání s odpadem
Katalogové číslo

Název a druh odpadu

Odhadovaná
hmotnost

Předpokládaný
způsob
s odpadem (dle hierarchie)

naložení

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list
v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.
Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a
zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného
hmotnostního procenta a výpočty.
Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora.
V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem
dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů
Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale
obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifkátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.
Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých
na stavbě.
Název a druh materiálu

množství

Předložený certifikát
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d) Cíl prevence a omezování znečištění
Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle
normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné
odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných
dokladů, vážní lístky atd.)
Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek
při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi)
se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.
Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru
znečišťování životního prostředí.
Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).
Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění
ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k
okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých
faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu
rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních
zdrojů.
ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Příjemce dotace využije tuto formu reportu:
Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili
emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující
opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisuji níže. Jsem seznámen se seznamem
znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji
ty, které jsme během stavby evidovali.
Specifikace znečišťujících látek – seznam

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření
Název
zdroje

a

popis

stacionárního

Přijaté opatření
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e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů
Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude
ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti
stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou
uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž
by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a
plochy stavby nové. Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše
uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěná na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou
úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti.
Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká
ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během
stavby provedena.
Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní prostředí, případně závazné
stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další
stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici.

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace
obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území.
Příjemce dotace deklaruje, že:
V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných
předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně
ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných,
zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.
Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam
Název dotčené oblasti

Přijaté opatření
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