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Motto: "Neschopnost jednat s ostatními jako s lidskými bytostmi, které jsou náchylné k přirozeným li
reakcím, může při vyjednávání způsobit katastrofu."

konference NIMBY efekt (Not In My
Back Yard / ne na mém dvorku)
18. ledna 2017, hotel DAP, Praha
www.bids.cz/nimby
NIMBY efekt se stal v posledních letech nedílnou součástí
procesu, který provází konkrétní stavební projekt od jeho
začátků až po jeho úspěšné či neúspěšné ukončení. NIMBY (z
angličtiny postoj Not In My Back Yard – ne na mém dvorku) je
charakterizováno

jako

negativní

postoj

veřejnosti

vůči

připravovaným stavebním projektům, a to jak soukromým, tak i
veřejným. Občané, v jejichž sousedství se připravuje výstavba si
sice uvědomují výhody, které to pro ně i společnost tento projekt
přináší, ale přesto jej ve své blízkosti nechtějí. Zrušené nebo
zpožděné projekty pak stojí investory i daňové poplatníky
milióny.

konference EIA - prakticky, teoreticky,
srozumitelně
24. ledna 2017, Novotného lávka, Praha
www.bids.cz/eia
EIA/SEA - hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb. je náročný proces. Všichni zúčastnění jej vnímají
jako silně zatěžující. Názory na příčiny se různí. Jiný pohled má
investor, jiné ekolog, referent státní správy, zastupitel nebo
projektant. Významným zdrojem zátěže EIA/SEA je vzájemné
neporozumění účastníků procesu i měnící se legislativa. Proto si
konference vzala za cíl mezioborový dialog. Je důležité se na
jednotlivé kroky procesu EIA/SEA podívat zvenčí, jako nezaujatý
pozorovatel. Podaří se snáze poodhalit naši vlastní roli v celém
systému EIA/SEA a komplexu vzájemných vztahů mezi
hodnoceným projektem a jednotlivými složkami.
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