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§ 13

ÈÁST ÈTVRTÁ

O výsledku veøejného projednání vyhotoví povìøená osoba protokol ve lhùtì do deseti dnù od
ukonèení veøejného projednání.

Ustanovení pøechodná a závìreèná

§ 14

§ 15
Ministerstvo mùže povìøit na dobu do 31. bøezna
1993 ke zpracování dokumentace a posudku
vybrané právnické osoby.

Organizaèní a technické zabezpeèení veøejného
§ 16
projednání zajiš•uje pøíslušný orgán 5) ve spolupráci
s obcí pøíslušnou podle ustanovení § 11.
Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Benda CSc. v. r.

Znalosti požadované u zkoušky odborné zpùsobilosti
pro zpracování dokumentace a posudku
–
–
–
–
–

problematika ochrany vod, ochrany ovzduší,
ochrany pøírody, krajiny a pùdy, ochrany nerostného bohatství, nakládání s odpady,
pøehled o hlavních druzích vlivù na životní
prostøedí,
pøehled o hlavních technických opatøeních
ochrany jednotlivých složek životního prostøedí,
problematika a základy právní úpravy péèe
o zdraví lidu a péèe o vytváøení a ochranu zdravých životních podmínek,
zákon o životním prostøedí,

–
–
–
–
–

zákon ÈNR o posuzování vlivù na životní
prostøedí,
obecnì závazné právní pøedpisy vydané k provedení zákona o životním prostøedí a zákona
ÈNR o posuzování vlivù na životní prostøedí,
základy právní úpravy územního plánování
a stavebního øádu,
základy právní úpravy jednotlivých složek životního prostøedí (voda, pùda, ovzduší, horniny, pøíroda) a odpadového hospodáøství,
význam, cíle a metodologie posuzování vlivù na
životní prostøedí.

Zkušební øád pro ovìøování odborné zpùsobilosti
pro posuzování vlivù na životní prostøedí
I. Práva a povinnosti zkušební komise, jejího
pøedsedy a tajemníka
1. Zkušební komise

a) rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se
zkouškou,
b) ze závažných dùvodù mùže uchazeèe ze zkoušky
vylouèit,
c) rozhoduje o hodnocení výsledkù zkoušky,
d) podepisuje záznam o prùbìhu a hodnocení
zkoušky.
2. Pøedseda zkušební komise

a) øídí jednání a práci zkušební komise,
b) dbá na jednotný a správný postup zkušební
komise,
c) podepisuje osvìdèení odborné zpùsobilosti.
3. Tajemník zkušební komise

a) seznámí uchazeèe s formou, organizací a prùbìhem zkoušky, s jejich právy a povinnostmi
a se zpùsobem hodnocení zkoušky,
b) pøed zahájením zkoušky ovìøuje totožnost
uchazeèù podle osobních dokladù a podané žá-

Pøíloha è. 1

Pøíloha è. 2

dosti, jakož i splnìní povinnosti uvedené v § 9
této vyhlášky,
c) zabezpeèuje vyhotovení písemného záznamu
o prùbìhu a hodnocení zkoušky,
d) podepisuje osvìdèení odborné zpùsobilosti.
4. Zkušební komise má vždy lichý poèet èlenù,
nejménì však pìt. Usnáší se vìtšinou hlasù.

II. Zkoušky k ovìøení odborné zpùsobilosti
1. Uchazeè bude pozván ke zkoušce nejménì
30 dnù pøed jejím konáním.
2. Zkouška se skládá z èásti písemné (dále jen
„písemná zkouška“) a èásti ústní (dále jen „ústní
zkouška“).
3. Písemná zkouška má formu písemného testu.
4. Písemnou zkoušku posoudí a vyhodnotí zkušební komise nejpozdìji do zahájení ústní
zkoušky.
5. Zkušební komise seznámí uchazeèe s výsledky
hodnocení písemné zkoušky nejpozdìji pøi ústní
zkoušce.

