Legenda
Provozovatel

Doplnění ve lhůtě
stanovené
úřadem.

Zapojený subjekt

SCHÉMA PROCESU
↓

Řízení
se přerušuje
do doplnění
žádosti.

Dokument

↓

Žádost

VYDÁVÁNÍ
INTEGROVANÉHO
POVOLENÍ A JEHO
PODSTATNÝCH
ZMĚN

Doplnění žádosti

↓
Předběžná
informace
o žádosti

Na žádost
provozovatele –
nepovinné.

(DUBEN 2013)

Procesní krok
↓
Formální podání
žádosti

Možný procesní
krok / možný
dokument

↓
Krajský úřad /
MŽP

Pozn.: Lhůty se váží
ke zveřejnění na úřední
desce. V informačním
systému integrované
prevence není zveřejnění
časově omezeno.

↑

↓
←

Neúplná žádost

Zhodnocení
úplnosti žádosti

Provozovatel může být úřadem
vyzván k dalšímu doplnění
žádosti v průběhu řízení po uplynutí
lhůty 20 dnů od obdržení žádosti

Do 20 dnů od obdržení žádosti. Pokud
v této lhůtě úřad nevyzve k doplnění
žádosti, považuje se žádost za úplnou.

↓

Úplná žádost

Do 7 dnů
od shledání
žádosti úplnou.

↓
↓

↓

Po dobu 30 dnů.
Rozeslání žádosti
k vyjádření

↓
Sousední dotčený
stát

↓

Zveřejnění
stručného shrnutí

↓

Odborně způsobilá
osoba

↓

Příslušné správní
úřady

↓

Účastníci řízení

←

Přihlášení dalších
účastníků řízení
Do 8 dnů od zveřejnění
shrnutí.

V případě dotčení
příhraničními vlivy.

Na žádost úřadu –
nepovinné.

↓
Vyjádření
k žádosti

Do 30 dnů (+ 15 dnů
na dopracování u odborně
způsobilých osob).

↓
Krajský úřad /
MŽP

Zveřejnění
vyjádření odborně
způsobilé osoby

→

Do 5 dnů
od obdržení,
po dobu 15 dnů.

↓

Ústní jednání

Nepovinné, musí se však konat vždy, pokud požádá
účastník řízení (při svém vyjádření k žádosti). Po uplynutí
lhůty ke zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby,
pokud je zpracováno.

↓
Rozhodnutí
o žádosti
o vydání
integrovaného
povolení

Do 45 od obdržení
vyjádření.

↓
↓
Rozhodnutí
odvolacího
orgánu
(MŽP/Ministr ŽP)
Zveřejňuje se,
pouze pokud jím
bylo řízení
skončeno. Do 5
dnů od právní
moci

←

Odvolání
účastníků řízení
proti rozhodnutí
Do 15 dnů
od doručení
rozhodnutí.

↓
Nabytí právní
moci rozhodnutí
Do 15 dnů
od doručení
rozhodnutí, pokud
nebylo podáno
odvolání.

→

Zveřejnění
rozhodnutí
Do 5 dnů
od právní moci,
po dobu 30 dnů.

↓

Veřejnost

