MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 26. března 2008
Č. j.: 24541/ENV/08

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů

Identifikační údaje
Název:

Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSA v období 2011 – 2016

Kapacita (rozsah) záměru: rok 2011 – 3 000 000 tun uhlí
rok 2012 – 3 000 000 tun uhlí
rok 2013 – 2 980 000 tun uhlí
rok 2014 – 2 900 000 tun uhlí
rok 2015 – 2 800 000 tun uhlí
rok 2016 – 2 800 000 tun uhlí
Tabulka: Roční produkce kameniva Důl ČSA
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Celkem

Vlastní kámen
738 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
1 038 000

Kámen z Dolu Darkovx
0
450 000
613 000
628 000
751 000
750 000
3 192 000

Kámen celkem
738 000
510 000
673 000
688 000
811 000
810 000
4 230 000

Tabulka: Roční produkce zemního plynu:
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Charakter záměru:

m3 CH4
12 400 000
12 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
8 000 000

Záměrem je pokračování přípravy, otvírky a dobývání černého
uhlí hlubinným způsobem ve schválených dobývacích prostorech Doubrava a Karviná Doly I. Součástí činnosti dolu ČSA je
i následná úprava vytěženého uhlí, asanace a rekultivace území
poklesových kotlin a odkališť. Součástí činnosti Dolu ČSA je
také čerpání hořlavého zemního plynu.

Umístění:

kraj:
obce:
kat. území:

Moravskoslezský
Dětmarovice, Doubrava, Karviná, Orlová
Dětmarovice, Koukolná, Doubrava u Orlové, Darkov, KarvináDoly, Karviná-město, Staré město u Karviné, Horní Lutyně, Lazy u Orlové, Orlová, Poruba u Orlové

Zahájení:

2011

Ukončení:

2016

Oznamovatel:

OKD, a. s., Důl ČSA
Čs. armády 1, 735 06 Karviná-Doly

Záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSA v období 2011 – 2016“
naplňuje dikci bodu 2.3 kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Záměr má významný
vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na následující oblasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konkretizace rozsahu posuzovaného dobývání
ochrana půdy (ZPF, PUPFL)
ochrana vod
ochrana ovzduší
ochrana veřejného zdraví
zabývat se možnostmi „šetrné těžby“ (např. zafoukáváním) v citlivých oblastech
zabývat se případnými střety s územně plánovacími dokumenty
zabývat se možností vyhodnocení efektivnosti opatření navržených v předchozích procesech EIA činnosti Dolu ČSA
sanace a rekultivace území
ochrana kulturních památek a plošně chráněných památkových území, archeologické
nálezy
ochrana nemovitostí před vlivy důlní činnosti
problematika dopravy
dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy)

Odůvodnění
Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků
ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům
byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
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Ob anská a ekologická sdružení Karvinského regionu
Ing. Václav Gavlovský, V zákoutí 1135/3
734 01 Karviná - Ráj
Ing. Jaroslava Honová
editelka odboru
posuzování vliv! na životní prost"edí
a IPPC
Ministerstvo životního prost"edí #R
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

V Karviné 26. 2.2008

P!ipomínky k oznámení zám"ru „Pokra ování hornické innosti OKD, a.s., Dolu #SA
v období 2011 – 2016“.
Podáváme tímto p"ipomínky a požadavky k výše uvedenému oznámení podle zákona $.
100/2001 Sb., o posuzování vliv! na životní prost"edí a zm%n% n%kterých souvisejících
zákon! (zákon o posuzování vliv! na životní prost"edí), ve zn%ní pozd%jších p"edpis! (dále
jen „zákon o EIA“).
1. K celému zám"ru:
1.1 Není zpracován do vykopání zásob, tak jak je zpracován u jiných dol! OKD a.s.
(jednotný zám%r celého OKD a.s.).
1.2 Nedostate$n% se zabývá zdravotním stavem zdejšího obyvatelstva, které je jedno z
nejhorších v #eské republice i v rámci celé Evropy. Onemocn%ní rakoviny plic pat"í
zdejší region na první místo.
1.3 Zpracovatel nenavrhuje v $ásti Opat"ení monitoring radonu a jeho vyhodnocení.
1.4 Vyjád"ení zpracovatele k problematice d!lních ot"es!, trhacích prací velkého rozsahu
je nedostate$né a metodika vyhodnocování t%chto jev! na nemovitosti v lokalitách, které
m!žou být t%mito jevy postiženy. Zpracovatel neuvádí metodiku vyhodnocování t%chto
jev! a nenavrhuje opat"ení - nainstalovat m%"ící p"ístroje, které by vyhodnotily tyto
jevy.
1.5 Zpracovatel nedoporu$uje v opat"ení - zpracovat ekosociologický pr!zkum obyvatel.
V tomto pr!zkumu by se obyvatelé m%li vyjád"it k negativním vliv!m na životní
prost"edí p"i realizaci zám%ru.
1.6 V $ásti B.I.5. není zpracována tabulka porub!, které mají být dobývány v jednotlivých
krách stanovených dobývacích prostor!.
1.7 Nejsou zpracovány mapy se zakreslením jednotlivých porub! ve stanovených
dobývacích prostorách.
1.8 Zpracovatel nenavrhuje p"edkládat mapy sou$tových pokles! ve stanovených
dobývacích prostorách jednou ro$n% dot$eným obcím a m%st!m.
1.9 Zpracovatel v $ásti Opat"ení nenavrhuje sjednání st"edn%dobých dohod s obcemi a
m%sty, ovlivn%ných d!lní $inností.
1.10 V p"edložené mapové dokumentaci – „Poklesy, skupiny staveniš&
v p"edpokládaného dobývání v létech 2011 – 2016, jsou v pásmu III. a IV. skupiny
staveniš& „ostr!vky“ V. skupiny – viz nap". vodojemy na Doubravském kopci. Dle
vyjád"ení pracovník! OKD,a.s. i pracovník! #BÚ z minulých jednání, není tento stav
v tak min. rozsahu V. skupiny technicky možný. Proto naprosto zpochyb'ujeme
hodnov%rnost celé takto zpracované a p"edložené dokumentace EIA.
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2.K jednotlivým kapitolám zám"ru „Pokra ování hornické innosti OKD, a.s., Dolu
#SA v období 2011 – 2016“.:
2.1. Str. 4 – pasportizaci rozší"it o další $ásti Karviné – Louky, Darkova, Ráje, Staré
m%sto, Stonava a Pet"vald.
2.2. Str.10, odst.3 - chybí tabulka porub! které budou dobývány v létech 2011-2016 v DP
( $.kry, $.porubu, $. sloje, dob. mocnost, mocnost karbonu, mocnost pokryvu, hloubka
sloje a celková t%žba). Tato tabulka byla zpracována v EIA 2000-2002.
2.3. Str. 23, B.II.4, odst.1 – není uvedeno, jaké trasy budou použity p"i technické
rekultivaci v oblasti Ujala.
2.4. Str. 33, p"edposl.odst. – automobilová doprava na jednotlivé lokality, ve kterých se
bude provád%t technická rekultivace musí být definovány.
2.5. Str. 37, odst. Seizmické jevy – v tomto odstavci chybí monitoring seizmických jev!
na povrchu a jeho rozmíst%ní v lokalitách, které m!žou být ovlivn%né d!lní $inností,
dále se nezabývá metodikou vyhodnocení t%chto jev!, které mají negativní vliv na
ob$any v dot$ených lokalitách. Tyto vlivy dle vyjád"ení obyvatel v t%chto lokalitách
mají negativní vliv na jejich zdraví.
2.6. Str. 37, odst. „Popsaný monitoring …“ – s vyjád"ením zpracovatele nelze souhlasit
z toho d!vodu, že stavby postavené p"ed rokem 1989 nemohly spl'ovat parametry dané
ON 730039.
2.7. Str. 37, odst. „Ot"esy doprovázející používaní trhací práce v dole … - s tímto
argumentem nelze souhlasit, protože p"i trhacích pracích velkého rozsahu dochází i
k ot"es!m na povrchu (Oznámení to ne"eší). Na tyto jevy si st%žují obyvatelé
v dot$ených oblastech.
2.8. Str. 47, odst. „Imisní charakteristika lokality“ - chybí „Monitoring rekultiva$ních zón
(emise škodlivých látek). Provést chemický rozbor hlušin používaných pro technickou
rekultivaci . Dále by m%l být stanoven zp!sob zneškod'ování prachu, vznikající touto
$inností.
2.9. Str.70, odst.D.1.1. „Vlivy na obyvatelstvo“ ,posl.odst. – s tvrzením zpracovatele
oznámení nelze souhlasit z toho d!vodu, že probíhající rekultiva$ní práce Dolu Darkov
a vznikající prach p"i této $innosti ohrožuje široké okolí (naše tvrzení lze doložit
dokumentací).
2.10. Str.73, odst. „Psychické vlivy“ – s tvrzením zpracovatele nelze souhlasit z výše
uvedených d!vod!.
2.11. Str.77, odst. „Vlivy na kvalitu vody“ - tento odstavec se nedostate$n% zabývá
možným znehodnocením kvality spodních vod (studny), nedoporu$uje monitoring ve
všech lokalitách postižených d!lní $inností (kvalita a hladina vody ve studnách),
p"estože ztráta nebo zhoršení kvality vody se považuje za d!lní škodu dle § 36 Horního
zákona. V mapové $ásti p"edloženého monitoringu umíst%ných vrt! dokonce chybí vrt
na území obce D%tmarovice, parcelní $íslo 3688. Podmínkou ve Stanovisku MŽP pro
pokra$ování hornické $innosti v létech 2003 – 2010 byl v bod% 10 stanoven chemický
rozbor vod. V p"ípad% zasolení spodních vod by m%l zpracovatel p"edložit varianty,
které by zamezily tomuto znehodnocení.
2.12. Str.94, odst.D.4. „Opat"ení …“ – mají tato opat"ení závazný charakter, jak m%lo
Stanovisko MŽP z roku 2003 k hornické $innosti OKD,a.s. Dolu #SA o.z. v období
2003 – 2010. I toto Stanovisko chápaly orgány státní správy (#BÚ a OBÚ) jako
doporu$ující a nikoliv závazné a obec D%tmarovice se musela domáhat dodržování
tohoto stanoviska soudní cestou.
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2.13. Str.94, odst.D.4. „Opat"ení …“ 33.odrážka „Pr!b%žn% sledovat vývoj deformací
povrchu …“ – tento odstavec je v rozporu s ON $730039 – zajišt%ní staveb musí být
provedeno p"ed zahájením d!lní $innosti. Stavby, které nelze zajistit dle této normy
musí být "ešeny s vlastníkem nemovitosti dle Horního zákona, §33.
2.14. Str.94, odst.D.4. „Opat"ení …“- Doplnit následující Podmínky souhlasného
stanoviska:
Podmínky souhlasného stanoviska
A) pro p!ípravu hornické innosti
1. P"ed dalším pokra$ování hornické $innosti p"ipravit a projednat st"edn%dobé dohody
t%žební organizace se statutárními orgány dot$ených obcí Doubrava, D%tmarovice a
m%st Orlová, Karviná, které budou obsahovat zejména následující zásady:
- respektování navrhované mezní linie vliv! hornické $innosti jako linie st"etu zájm! ve
smyslu, že ohrani$uje území, na jehož ochran% mají zú$astn%né m%sta a obce zájem a
pokud vlivy hornické $innosti tuto linii p"ekro$í, musí být v$as zahájena jednání,
- konkretizaci podmínek za inženýrské sít% a komunikace ve vazb% na §§ 36 a 37 zákona
$.44/1988 Sb. v platném zn%ní,
- konkretizaci podmínek pro realizaci bytové výstavby v nov% navrhovaných lokalitách
podle ÚPD dot$ených obcí a m%st z d!vodu udržení a zachování rozsahu bytového
fondu v t%chto obcích,
- projednání dalších specifických podmínek, zajiš&ujících zásady koexistence obcí
s hornickou $inností, v$etn% pr!m%tu konkrétních výstup! uzav"ených dohod ohledn%
p"edjednání t%žeb za vymezenou linií st"et! zájm! do ÚPD obcí a m%st.
2. P"ed dalším pokra$ování hornické $innosti p"ipravit a projednat požadované zm%ny
územn% plánovací dokumentace obcí Doubrava,D%tmarovice a m%st Karviná a Orlová
ve vztahu k pokra$ování t%žby, p"i$emž zm%na ÚPD bude garantovat ("ešit) p"edevším:
- tzv. mezní linii vliv! hornické $innosti jako linii st"et! zájm! ve smyslu, že ohrani$uje
území, na jehož ochran% mají zú$astn%né obce a m%sta zájem a pokud vlivy hornické
$innosti tuto linii p"ekro$í, musí být v$as zahájena jednání ohledn% prevence a
kompenzace vliv!, v$etn% pot"eby "ešení p"edb%žných investic kompenza$ního
charakteru,
- územní a prostorovou stabilizaci ploch pro možný postupný další územní rozvoj
dot$ených obcí a m%st v závislosti na $asovém pr!b%hu t%žby a vývoje deforma$ních
parametr!, v$etn% prov%"ení území pro možnosti výstavby lehkých montovaných staveb
v mate"ském poli v již vzniklých prolukách po demolicích objekt! s využitím stávajících
inženýrských sítí; tuto stabilizaci v rámci regulativ! zm%ny ÚPD p"ipravit jako $asov%
diferencovanou v závislosti na výše uvedených faktorech, aby tyto plochy mohly být
postupn% uvol'ovány požadovanému ú$elu,
- územní návrhy na možné náhradní plochy pro obytnou výstavbu jako možnou
kompenzaci za lokality, které se v závislosti na $asovém pr!b%hu t%žby, vývoje
deforma$ních parametr! a vzhledem ke zm%nám vodního režimu dostávají do
útlumového režimu,
- územní a prostorovou aktualizací generelu inženýrských sítí v závislosti na
navrhovaných kompenzacích za ohrožené inženýrské sít%, ve spolupráci s jejich majiteli
nebo správci,
- územní a prostorovou aktualizaci místní dopravní sít% v závislosti na navrhovaných
kompenzacích za rušené místní komunikace, eventueln% úseky silni$ní sít%,
v sou$innosti se správci a vlastníky komunikací,
- ochranu a zajišt%ní funk$nosti rozhodujících prvk! ekologické stability území podle výše
uvedených bod! .

-43. P"ed pokra$ováním hornické $innosti zajistit v p"edstihu pasportizaci stavebních
objekt! t%žbou ovlivn%ného území takovým zp!sobem, aby bylo možno na základ%
stavu objekt!, $asového pr!b%hu t%žby a vývoje deforma$ních parametr! zahájit
preventivní zajišt%ní t%chto objekt!, zahájit jednání o náhrad% škody a vypo"ádat se
s vlastníky t%chto nemovitostí formou výkupu, resp. Preventivního zajišt%ní objektu pro
zachování integrity m%sta Orlová a obcí D%tmarovice a Doubrava; cílem pasportizace je
stanovení možných konkrétních zp!sob! ochrany, záchrany $i údržby jednotlivých
objekt! nebo kompenzace pro p"ípady, kdy nebude reálné objekty zachovat nebo
ochránit.
4. Po dohod% s obcí D%tmarovice založit pop"ípad% rozší"it m%"i$ské p"ímky a zp!sob
vyhodnocování rozsahu (intenzity) pokles! v k.ú.D%tmarovice a Koukolná. Zachovat
stávající monitoring a jeho vyhodnocování až do odezn%ní vliv!..
5. Po dohod% s m%sty Orlová, Karviná a obcemi D%tmarovice, Doubrava rozší"it, pop".
založit nové m%"i$ské p"ímky a stávající zachovat.
6. P"ipravit monitoring pro sledování p"ípadných zm%n hydrologických a
hydrogeologických parametr!, v$etn% základních chemických rozbor! vod, dle dohod
mezi statutárním m%stem Karviná a m%stem Orlová, obcemi Doubrava a
D%tmarovice a t%žební organizací s tím, že podmínkou realizace pokra$ování hornické
$innosti a doznívaní vliv! bude p"edevším pravidelný monitoring podzemních vod;
v p"ípad% prognózy možného vzestupu podzemní vody nad terén
na základ% vyhodnocení realizovat taková opat"ení, vedoucí k omezení zamok"ení ve
stávajících urbanizovaných a rozvojových plochách.
7. V citlivých $ástech dobývacího prostoru posoudit, zda dosavadní monitoring hladin
podzemní vody je dostate$ný; dle výše uvedeného sledování navrhnout zp!sob sanace
ohroženého území.
8. Postupn% realizovat záv%ry a doporu$ení z posudk! vlivu plánovaného dobývání na
režim podzemních a povrchových vod a z Geotechnického posouzení stability svah!
v katastrálním území D%tmarovice v d!sledku ovlivn%ní hlubinným dobýváním OKD,
a.s., Dolem #s. armády, v.o.j. Pokud bude na základ% monitoringu indikován nep"íznivý
vývoj, bude podle aktuální pot"eby zpracována díl$í odborná a projektová studie a
následná dokumentace, v p"ípad% povolení t%žby zahájen monitoring hladin podzemní
vody a možných svahových pohyb! (tenzometrická m%"ení).
9. Nejpozd%ji do roku od vydání stanoviska MŽP o posuzování vliv! hornické $innosti
doložit orgánu ve"ejného zdraví garantované parametry všech rozhodujících
stacionárních zdroj! hluku, na základ% up"esn%ní orgánem hygienické služby.
10. Nejpozd%ji do jednoho roku od vydání stanoviska MŽP o posuzování vliv! hornické
$innosti provést aktuální kontrolní m%"ení hlukové zát%že na hranicích pozemk! u
objekt! nejbližší bytové zástavby dle dohody s orgánem ochrany ve"ejného zdraví; na
základ% zjišt%ných výsledk! m%"ení v p"ípad% pot"eby realizovat na stacionárních
zdrojích hluku taková opat"ení, která zajistí pln%ní základních hygienických limit! pro
denní a no$ní dobu, na základ% up"esn%ní orgánem hygienické služby.
11. Zm%"it a dokladovat p"ítomnost PAU v celkových výdušných v%trech na výdušných
jámách dolu.
12. P"ipravit ustavení pracovní skupiny, p"ípadn% komise, k p"edstihovému "ešení
p"eložek inženýrských sítí, telekomunika$ních vedení a infrastruktury pro p"íslušné
kompenzace v pln%ní do p"edpokládané výše škody, a to v p"ípad% vy"ešení st"et! zájm!
se všemi ú$astníky "ízení o povolení t%žby pro dobývání v jednotlivých DP.
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13. P"ipravit ustavení pracovní skupiny (komise), složené ze zástupc! jednotlivých obcí a
m%st, nezávislých odborník! a zástupc! dolu, jako poradní orgán vedení m%st a obcí ve
v%cech hornické $innosti s garancí dlouhodobé pé$e o žádoucí rozvoj ekostabiliza$ních,
biologických a krajinotvorných funkcí t%žbou ovlivn%ného území, v$etn% integrace
území.
14.V pr!b%hu pokra$ování t%žby do roku 2016 (do vykopání zásob) postupn% zajiš&ovat
v p"edstihu pasportizaci stavebních objekt! ovlivn%ných území takovým zp!sobem, aby
bylo možno na základ% stavu objektu, $asovému pr!b%hu t%žby a vývoje deforma$ních
parametr! zahájit jednání o náhrad% škody a vypo"ádat se s vlastníky t%chto nemovitostí
formou výkupu, resp.preventivního zajišt%ní objekt!.
15. Ochranné zóny, které jsou stanoveny v chrán%ném ložiskovém území p"ekvalifikovat,
tak, aby byly v souladu s normou 730039.
16. V rámci další p"ípravy hornické $innosti budou vyhodnoceny jednotlivé návrhy
provedeného ekosociologického pr!zkumu a budou jasn% specifikovány návrhy a
zd!vodn%ny nerealizovatelná opat"ení v DP Doubrava a DP Karviná- Doly I, zejména
s d!razem na následující zásady:
- pravidelnou prezentaci aktualizovaných t%žebních postup! vzhledem ke K Ú na základ%
konkrétní bá'sko-technické situace ve vztahu k aktuálním parametr!m vliv! deformace
povrchu, v kontextu potenciáln% ovliv'ovaného území,
- pravidelnou prezentaci aktuálních výstup! monitoringu v území dot$eném hornickou
$inností, zejména ve vztahu k výstup!m jednotlivých monitorovacích bod! v obcích,
kolem odkališ& a stanovených monitorovacích bod! vzhledem k lokalizaci a vývoji
poklesových kotlin; dále zajistit informovanost zejména pro
p"ípady vzniku mimo"ádných situací ohledn% indikace výrazn%jších nežádoucích zm%n
kvality podzemních vod,
- pravidelnou prezentaci aktuálních výstup! monitoringu kvality povrchových vod jak
z požadovaných profil! "í$ní sít%, tak z požadovaných odb%rných míst stojatých vod;
dále zajistit informovanost pro p"ípady vzniku mimo"ádných situací ohledn% indikace
výrazn%jších nežádoucích zm%n kvality povrchových vod.
B) pro realizaci hornické innosti
1. Pokra$ování hornické $innosti ve vztahu ke stanovené linii st"etu zájm! je možné pouze
s tím, aby vždy byla po dohod% s m%sty Karviná, Orlová a obcemi Doubrava a
D%tmarovice s dostate$ným p"edstihem realizována odpovídající technická, preventivní
a kompenza$ní opat"ení ve vztahu k linii st"et! zájm! jako d!sledek požadované
vzájemné dohody mezi dot$enými obcemi a oznamovatelem zám%ru.
2. Nadále maximáln% využívat metan z degazace ke komer$nímu využití jako fosilní
paliva všude tam, kde jeho energetické parametry zajiš&ují možnost využití metanu jako
paliva.
3. Dodržovat zásady pro snižování sekundárních zdroj! prašnosti v prostorech manipulace
se sypkými materiály.
4. V rámci provozního "ádu zvýraznit požadavky na snižování sekundární prašnosti p"i
technických rekultivacích, p"eprav% hlušin a výpl'ových materiál!.
5. Pro omezení sekundární prašnosti provád%t pravidelné $išt%ní ú$elových komunikací.
6. Trvale monitorovat a vyhodnocovat seizmické projevy hornické $innosti tak, aby bylo
možno ur$it jejich vztah k p"ípadné iniciaci svahových pohyb! a ovliv'ování bytové
zástavby, jako podkladu pro vypo"ádání p"ípadných škod ze strany t%žební organizace.
7. Pokra$ovat v monitoringu pokles! a jejich prognózy a na jejich základ% zp"es'ovat
nápravná opat"ení, p"íp. postup t%žby – doplnit pozorovací sí& m%"i$ských bodu, v$etn%
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pravidelného provád%ní vyhodnocování pokles! v zájmovém území a pokra$ovat
v monitoringu podzemních vod s provedením vyhodnocení úrovní hladiny a porovnat
s prob%hlými poklesy.
8. Pr!b%žn% sledovat kvalitu vod ve vodních plochách (poklesových jezerech), které
budou vznikat p"i poklesu terénu, úrove' hladina a kvalitu podzemních vod v okolí.
9. Aktualizovat a pokra$ovat v monitoringu kvality podzemních vod v okolí odkalovacích
nádrží a odval!.
10. Sledovat podélné profily zájmových vodote$í v ovlivn%ných oblastech a udržovat ve
spolupráci se správci tok! prohrábkou stabilní odtokové pom%ry.
11. Bude-li zjišt%na v rámci monitoringu kvality vod závažná kontaminace podzemních
vod hornickou $inností, následn% ov%"it, zda p!sobením t%chto vod nedošlo ke
zne$išt%ní p!d a adekvátn% na to reagovat nap"íklad zpracováním rizikové analýzy,
projektem sanací apod.
12. V p"ípad% zjišt%ní nebezpe$ných látek, pocházejících z popílku, konzultovat vzniklou
situaci s p"íslušným vodohospodá"ským orgánem.
13. Dohodnout a smluvn% zajistit postup "ešení následk! p"ípadného sesuvu s p"íslušnými
m%sty a obcemi.
14. Pro p"ípady spoluú$asti na opravách propustí nebo úpravách vodote$í z d!vodu, aby
p"i p"ívalových deštích nedocházelo ke kumulaci povrchového odtoku nebo nežádoucím
rozliv!m (v$etn% podmá$ení stavebních objekt! nebo b"ehových porost!), provád%t
veškeré úpravy s ohledem na charakter a kvalitu b"ehových porost!.
15. Ve spolupráci s vlastníky nemovitostí monitorovat skute$ný stav stavebních objekt!
v t%žbou ovliv'ovaném území v p"ípadech požadavku vlastníka takového stavebního
objektu na nápravu d!lní škody. Na základ% takového požadavku provést vyhodnocení a
srovnání skute$ného stavu objektu s provedenou pasportizací a podle výsledk! tohoto
srovnání projednat a realizovat opat"ení i pro nejbližší sousední objekty.
16. V rámci hornické $innosti provád%t na základ% výzvy vlastníka (pop". správce)
pravidelné místní šet"ení o stavu používaných komunikací; v p"ípad% pr!kazu poškození
komunikací vlivem d!lních škod zajistit nápravu.
17. Pro všechny používané nebezpe$né látky a p"ípravky (v$etn% p"ípadných p"ípravk!
pro provád%ní údržby a $išt%ní za"ízení) budou k dispozici bezpe$nostní listy dle
vyhlášky MPO $.27/1998 Sb. a souvisejících p"edpis!.
18. P"i nakládání s chemickými látkami a p"ípravky budou spln%ny veškeré povinnosti
vyplývající ze zákona $. 157/1998 Sb. a souvisejících p"edpis!.
19. Veškeré prostory, ve kterých bude nakládáno ( v$etn% skladování) s látkami
nebezpe$nými vodám, budou zabezpe$eny proti únik!m t%chto látek do podzemních
nebo povrchových vod.
20. T%žišt% zemních prací (zejména zahájení a realizaci skrývek, zahájení technické
rekultivace prvními vrstvami navážek hlušin, $i zemin na terén) p"ednostn% realizovat
v obdobích vegeta$ního klidu.
2.14. Str.103, odst. „Samostatná p"ílohová $ást“ – chybí mapa se zakreslením porub!
(povolených i nepovolených) v obou DP.
2.15. F.1. Mapová … – požadujeme uvedení ot"esových pásem v DP.
Protože zpracovatelem uvedeného zjiš&ovacího posouzení t%žby je jedna firma – zpracovatel,
domníváme se, že stejné nedostatky námi uvedené jsou i v dalších zám%rech t%žby ostatních
dol! OKD, a.s., tj. pro doly #SM, Darkov a Lazy. Proto naše stanovisko – p"ipomínky
považujte jako platné pro všechny uvedené doly a tímto vstupujeme do dalšího správního
"ízení povolení dokumentace EIA pro výše uvedené doly OKD, a.s.

