MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
10000 PRAHA 10— VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 28.1.2009
Čj.: 5844/ENV/09

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona Č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů;
zveřejnění informace o dokumentaci k záměru
zařazenému v kategorii I
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s * 16 odst. 1 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, dokumentaci podle přílohy č. 4 k cit. zákonu záměru

„Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 2016“
—

kraj: Moravskoslezský
obce: Dětmarovice, Doubrava, Karviná, Orlová
k. Ú.: Koukoiná, Doubrava u Orlové, Darkov, Karviná-Doly, Karviná-město,
Staré Město u Karviné, Horní Lutyně, Orlová, Poruba u Orlové
podle 8 odst. 1 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr je podroben
procesu ElA podle cit. zákona.
Do dokumentace je možno nahlížet v odboru posuzování vlivů na životní pro
středí MZP, 7. patro, dveře č. 710 v pracovních dnech po předchozí telefonic1é
domluvě s Ing. Karáskem (tel.: 267 122 074).
S obsahem dokumentace je také možno seznámit se v Informačním systému ElA
na internetové adrese http://www.cenia.cz/eial, kód záměru MZP2O1.
Písemné vyjádření k dokumentaci podle * 8 odst. 3 zákona zasílejte na MŽP
OPVZP do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Moravskoslezského kraje.

—
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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění poz
dějších předpisů zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
—

Jako příslušný úřad Vám v souladu s * 8 odst. 2 zákona č. 100/200 1 Sb.. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vli
vů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme k vyjádření dokumentaci
vlivŮ záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, v dobývacích
prostorech závodu CSA v období 2011 2016“ na životní prostředí (dále jen „dokumen
tace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle 8 odst. 1 cit. zákona.
—

Dotčené územní samosprávné celky (obce a kraj) žádáme ve smyslu 16 odst. 3 cit.
zákona neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné
do dokumentace nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území ob
vyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že
každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřej
nění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle 5
odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené územní samo
správné celky v souladu s 16 odst. 4 cit. zákona o vyrozumění o dni vyvěšení informace
o dokumentaci na úřední desce v co nejkratším možném termínu písemně nebo elektro
nicky (Iukas.karasek@mzp.cz).
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve
smyslu * 8 odst. 2 a 3 cit. zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu
nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.
Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému ElA
na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia/, kód záměru MZP2O1.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzováií vlivů na životní prostředí
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Rozdělovník k čj. 5844/EN V/09
Dotčené územní samosprávné celky (včetně dokumentace

—

předá oznamovatel)

Moravskoslezský kraj, hejtman, 28. října 117. 702 18 Ostrava
Obec Dětmarovice, starosta, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice
Obec Doubrava, starosta, Doubrava 599, 735 33 Doubrava
Statutární město Karviná, primátor, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Město Orlová, starosta, Osvobození 796, 735 14 Orlová
Dotčené správní úřady (včetně dokumentace

—

předá oznamovatel)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ředitel, 28. října 117, 702 1 8 Ostrava
Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7.
702 00 Ostrava
Ceská inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00
Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Cs. legií 5, 702 00 Ostrava
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
Obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínova 18, P. O. Box 103, 728 03 Ostrava
Agentura ochrany přírody a krajiny CR, středisko Ostrava, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
Odbory Ministerstva
v sekretariátu OPVZP)
Ministerstvo
Ministerstvo
Ministerstvo
Ministerstvo
Ministerstvo
Ministerstvo

životního

životního prostředí,
životního prostředí,
životního prostředí,
životního prostředí,
životního prostředí,
životního prostředí,

prostředí

v

Praze

(dokumentace

k dispozici

odbor ochrany ovzduší, zde
odbor ochrany vod, zde
odbor odpadů
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
odbor péče o krajinu, zde
odbor zvláště chráněných částí přírody, zde

Oznamovatel
OKD, a. s., Důl Karviná, Ing. Pavel Hadrava, Čs. armády 1, 735 06 Karviná-Doly
Zpracovatel dokumentace
RNDr. Milan Macháček. EKOEX Jihlava, Žižkova 93, 586 01 Jihlava
Dále obdrží
Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 367, 190 00 Praha 9
Agentura ochrany přírody a krajiny CR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 17,
117 05 Praha 1
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, Libušina 8, 702 99 Ostrava
Slezské zemské muzeum, archeologické pracoviště, Komenského 8, 746 46 Ostrava
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava

