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Závazná struktura odborného posudku  

Součástí každé žádosti je odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 

odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015, jenž musí být vypracován osobou s osvědčením o autorizaci podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství (IV00, TV00, TV02), případně dříve udělená autorizace v oboru 

vodohospodářské stavby, technologická zařízení staveb (IT00, TT00), technika prostředí staveb (IE01, 

TE02), dle níže uvedené osnovy: 

a) Identifikace předkladatele projektové dokumentace; 

b) Základní charakteristika projektu; 

c) Základní údaje lokality včetně vyjádření ke splnění podmínky na zajištění likvidace odpadních 

vod alespoň u 30 % EO v řešeném území; 

d) Podrobný popis, posouzení stávajícího způsobu řešení odpadních vod; 

e) Posouzení různých variant řešení likvidace odpadních vod v řešeném území. Posouzena by měla 

být možnost připojit se na existující kanalizační síť, vybudovat novou kanalizační síť zakončenou 

centrální čistírnou odpadních vod a možnost realizace soustavy domovních čistíren odpadních 

vod. Součástí posouzení musí být pro každou variantu podrobný popis technického řešení 

včetně ekonomického vyhodnocení se zohledněním budoucích provozních nákladů a nákladů 

na obnovu. Výsledkem posouzení musí být odůvodnění výběru nejvhodnější varianty z hlediska 

zájmů ochrany životního prostředí při zohlednění technického a ekonomického aspektu; 

f) Zhodnocení souladu záměru se strategickými dokumenty (PRVKÚK, územní plán obce).  

g) Popis navrhovaného řešení včetně popisu použité technologie, systému provozování, 

personálního zajištění, způsobu zabezpečení bezvadného provozu, způsobu zajištění 

udržitelnosti a zdůvodnění potřebnosti navrhovaného opatření; 

h) Vyhodnocení efektů projektu, předpokládaná změna bilancí jednotlivých druhů vod, včetně 

uvedení konkrétních limitních ukazatelů; 

i) Posouzení výše předpokládaných výdajů na realizaci opatření, posouzení, zda je projekt 

hospodárný a zda jsou vynaložené prostředky úměrné jeho očekávaným přínosům; 

j) Posouzení souladu navrhovaného opatření s podmínkami výzvy č. 7/2021 a jednoznačné 

stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu časovém období 

s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR. 
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Součástí odborného posudku je zjednodušená projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

jednoznačně definující navržená opatření a aktivity, a to v takovém stupni přípravy, který umožní 

potřebné posouzení navrhovaného opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 

průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí 

projektové dokumentace musí být oceněný položkový výkaz výměr a mapové podklady vhodného 

měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření. 

 


