Postup a podklady k potvrzování formulářů C.6 CEF a Dodatku 2 VP ESIF k čl. 4
rámcové směrnice o vodách (RSV)
Žadatel předloží resortům MŽP a MZe rovnocenně (tj. ne MZe pouze na vědomí)
následující:
a. územní rozhodnutí a stavební povolení, bylo-li vydáno,
b. závazná stanoviska a jiná rozhodnutí vodoprávních úřadů,
c. závazná stanoviska a jiná rozhodnutí orgánů ochrany přírody a krajiny, která souvisí se zájmy
chráněnými vodním zákonem (např. závazné stanovisko podle § 4 ZOPK, natura, výjimka
podle § 56 aj.),
d. stanoviska správců vodních toků, jsou-li k dispozici,
e. stanovisko EIA nebo závěr zjišťovacího řízení,
f. souhrnná technická zpráva,
g. situační výkresy.
To vše v termínu 3 měsíce před uzavřením výzvy (kola) dotačního titulu.
„Pokud jde o projekty z CEF, budou výše uvedené dokumenty předloženy resortům MZe a MŽP
min. 3 měsíce před uzavřením výzvy (kola) dotačního titulu (lhůta 3 měsíců neplatí pro projekty
z druhé výzvy CEF, která končí 16. února 2016, zde budou výše uvedené dokumenty přeloženy
resortům MZe a MŽP co nejdříve).
Pokud jde o projekty z ESIF, budou výše uvedené dokumenty předkládány resortům MZe a MŽP
průběžně, a to min. 3 měsíce před předpokládaným předložením projektu IQR k posouzení.“
K 1 projektu bude vydán jeden formulář (C.6 či Dodatek 2) s potvrzením obou resortů
(MŽP a MZe).
Pokud však MZe a MŽP dospějí k závěru, že uvedené podklady nejsou dostatečné
v pohledu vodního zákona (VZ), resp. rámcové směrnice o vodách (RSV), uvědomí žadatele
(do 2 týdnů), že je nezbytné zpracovat odborný (znalecký) posudek včetně detailních závěrů
a zdůvodnění, že záměr nezhorší stav nebo nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/potenciálu vod.
Pokud MZe a MŽP vyrozumí žadatele, že je nezbytné zpracovat odborný (znalecký)
posudek, žadatel jej nechá vypracovat a následně jej předloží MZe a MŽP, na základě tohoto
posudku bude rozhodnuto o potvrzení požadovaného formuláře, zda-li dojde/nedojde ke
zhoršení stavu dle RSV.
Tento postup je nezbytné dodržovat do doby schválení společné metodiky MZe, MMR
a MŽP, respektive do přijetí novely zákona o vodách.

