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Tato přednáška navazuje na shrnující článek

Ing. D. Topinky s názvem 

„Metodické pokyny a příručky MŽP, týkající se procesu 

řešení problematiky KM v ČR“.

Jejím cílem je rozšířit informace 

k některým důležitým metodickým 

pokynům a příručkám.



1. Hodnocení priorit – kategorizace 

kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst

• zveřejněn ve  Věstníku MŽP, č. 8-9/2008), 

• rovněž v elektronické podobě na webu MŽP – SEZ, metodiky, priority ..

• přílohy (pouze v elektronické podobě),

• software „Priority KM“

• Software poskytován ZDARMA přes datový sklad MŽP,

• Tento metodický pokyn je závazným doplňkem metodického pokynu MŽP

„pro analýzu rizik kontaminovaného území“ (12/2005) a po termínu

platnosti tohoto nového MP by měly již být všechny AR, popřípadě AAR

doplněny také tímto hodnocením,

• software je opatřen licencí, kterou je nutno pro jeho plnou funkčnost aktivovat



2. Závazný formát záznamu do databáze 

Systém evidence kontaminovaných míst

• Věstník MŽP 3/2009,

• V elektronické podobě – SEZ, metodiky, SEKM,

• Od data jeho zveřejnění je tedy nezbytné všechny záznamy zpracovávat 

podle tohoto pokynu,

• Nic nového, help přenesený do MP,

• Virtuální tutor - pomocí krátkých klipů a presentací popisuje 

nejproblematičtější postupy práce se SEKM a převodu dat do programu 

Priority KM,

• Dočasné opatření – 1. Etapa NIKM databáze SEKM a PKM spojí,

• Záznamy do SEKM – legislativně ukotveny – vyhlášky 17. A 18./2009, vazba 

na stavební zákon a požadavek na průběžné aktualizace Územně analytických 

podkladů,



3.
Možnosti použití geofyzikálních metod ….

• Aktualizováno nestory geofyziky,

• Konstruktivní oponentura a veřejná oponentura – doplněny další příklady,

• Komplet nová příručka, přebírá původní v případě, že se jedná o neocenitelné 

informace, které by bylo škoda ztratit, 

• Doplňuje nové aplikace,

• Vytištěno v omezené podobě, preferována elektronická verze – možnost 

výrazného zlepšení grafického zpracování.

• Ke stažení – SEZ, metodiky, metodiky v procesu OSEZ,

• CD speciálně pro tuto konferenci k dispozici,



Děkuji Vám za pozornost


