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* Stanovisko EIA je ze zákona povinné, ale zároveň nezávazné, investorovi je jedno jaké je, důležité je jen, že ho má.

















* Pokud stavební úřad územní povolení nevydá, je investor přinucen tento projekt pozměnit.









* Obsahem stavebního řízení je pouhé posuzování stavebně technických řešení, se kterými není možné příliš polemizovat.



*vypořádání investora s územním plánem

*opatření ať již souhlasného nebo nesouhlasného 
stanoviska ze zjišťovacího řízení posouzení vlivu na 
životní prostředí

*vypořádání vlastnických vztahů k dotčeným 
pozemkům

*opatření územního rozhodnutí od stavebního úřadu

*opatření stavebního rozhodnutí od stavebního úřadu

*jakmile je vydáno stavební rozhodnutí smí investor 
začít stavět
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