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Posudek o hodnocení vlivů na životní prostředí

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v
dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011-2016 byl zpracován na základě
objednávky Ministerstva životního prostředí ČR, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a IPPC, č.j. 13088/ENV/09 ze dne 18.2.2009. Posudek dokumentace je
zpracován v souladu s platnými legislativními požadavky v rozsahu přílohy č. 5 a č. 6
k zákonu 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

Posudek hodnotí předloženou dokumentaci hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí zpracovanou v souladu se zněním § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a ve znění pozdějších předpisů.
Posudek dokumentace je zpracován s přihlédnutím ke všem stanoviskům a
vyjádřením dotčených správních orgánů, územních samosprávných celků, veřejnosti a
k závěrům zjišťovacího řízení.
Zpracovatel posudku neshledal nezbytným využít ustanovení § 9 odst. 5
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ve znění pozdějších
předpisů a nepožádal zpracovatele dokumentace o její doplnění.
V souladu s § 9 odst. 6 zákona poskytl oznamovatel podklady, které byly
použity pro zpracování dokumentace a obsahující další nezbytné údaje potřebné pro
zpracování posudku. Seznam oznamovatelem poskytnutých podkladů je uveden
v části „Použité podklady“.

Posudek je zpracován v 19 vyhotoveních.
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Prohlášení zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku prohlašuje, že je držitelem Autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku, udělené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí České
republiky po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), pod č.j.: 27817/4654/OPVŽP/02 ze
dne 25.9.2002. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí České republiky pod č.j.: 55721/ENV/06 ze dne 4.9.2006, s platností do
27.9.2012 .
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že na zpracování tohoto posudku se
podílely pouze další osoby výslovně uvedené v seznamu spolupracujících osob.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že se nepodílel na zpracování oznámení
ani dokumentace, která je předmětem tohoto posudku.

V Úholičkách dne 12.6. 2009

RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
zpracovatel posudku
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Přehled použitých zkratek

AV
BAT
BPEJ
ČIŽP
ČSN
ČOV
ČHMÚ
DP
EIA
EVL
CHOPAV
CHKO
CHUEV
IČ
KHS
KŘÚ
k.ú.
KÚ
p.p.č.
LB hráz
LV
MěÚ
MŽP
MŽP OPVI
NPP
OBÚ
OKR
OP
OÚ
OZKO
OŽP
PB hráz
PD
PO
PR
PUPFL
RB
SÚ
TZL
ÚR
ÚSES
ÚP
ÚPD
VKP
ZCHÚ
ZPF
ŽP

Akademie věd
Best Available Technology - nejlepší dostupná technologie
bonitovaná půdně evidenční jednotka
Česká inspekce životního prostředí
česká státní norma
čistírna odpadních vod
Český hydrometeorologický ústav
dobývací prostor
hodnocení vlivů na ŽP
evropsky významná lokalita
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněná krajinná oblast
chráněná území z hlediska limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace
identifikační číslo
krajská hygienická stanice
komplexní řešení území
katastrální území
krajský úřad
pozemková parcela číslo
levobřežní hráz
list vlastnictví
městský úřad
Ministerstvo životního prostedí
Ministerstvo životního prostedí odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC
národní přírodní památka
Obvodní báňský úřad
Ostravsko-karvinský revír
ochranné pásmo
obecní úřad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
odbor životního prostředí
pravobřežní hráz
projektová dokumentace
ptačí oblast
přírodní rezervace
pozemek určený k plnění funkce lesa
referenční bod
stavební úřad
tuhé znečišťující látky
územní rozhodnutí
územní systém ekologické stability
územní plán
územně plánovací dokumentace
významný krajinný prvek
zvlášť chráněná území
zemědělský půdní fond
životní prostředí
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Posuzovaný záměr je uváděn pod názvem:

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

Karviná, v dobývacích

Uvedený záměr naplňuje dikce několika bodů Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001
Sb., ve znění zák. č. 216/2007 Sb.:
• Na základě provedené konzultace na MŽP jsou záměry těžby černého uhlí
v rozsahu nad 1.mil. tun/rok aktuálně řazeny do bodu 2.3. kategorie I (záměry
vždy podléhající posouzení): Těžba ostatních nerostných surovin – nový
dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000
tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.1
• Věcně jde o náplň bodu 2.1 kategorie II přílohy č. 1 cit. zák. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod : 2.1. Těžba uhlí nad 100 000 t/rok;
• Dále jde o zejména kontext bodu 2.8. Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při
úpravě nerudních surovin
Příslušným úřadem, který zajišťuje proceduru posuzování, je ministerstvo životního
prostředí (§21 písm. c/ zákona).

I.2

Kapacita a rozsah záměru

Základním kapacitním parametrem oznamované činnosti je objem těženého
uhlí v rámci stávajících a pro těžbu černého uhlí vymezených dobývacích prostorů, od
kterého se odvíjí velikost vstupů i výstupů uvedených v kapitolách B.II a B.III
posuzované dokumentace. Jde o DP Karviná-Doly I a DP Doubrava u Orlové.
Oznamovatel deklaruje pro řešené roky následující kapacitní údaje, které se
týkají pokračování hornické činnosti v řešeném období:
Dobývací prostory
Plochy dobývacích prostorů:

Karviná – Doly I
16,623588 km2
Doubrava u Orlové 9,537211 km2
Celková rozloha obou DP činí 26,160799 km2
DP Karviná – Doly I byl stanoven rozhodnutím Federálního ministerstva paliv a
energetiky pod č.j.: 31/1786/Ko/79 ze dne 1. 10. 1979; DP Doubrava u Orlové byl
stanoven rozhodnutím ministerstva průmyslu pod č.j.: 12.2/669/61 ze dne 4. 10. 1961

1

Dle aktuálního výkladu MŽP je nutno postupovat při možném řazení záměru podle více bodů Přílohy č. 1
podle gramatického výkladu (gramatická-jazyková metoda) dle příslušných bodů od obecnější dikce:
v daném případě bod 2.3. kategorie záměrů I je obecný - jde o těžbu všech ostatních nerostných surovin
(tedy není konkretizováno, o jaké ostatní nerostné suroviny jde, platí tedy i na černé uhlí bez specifikace
těžební metody) nad 1. mil t/rok s tím, že bod 2.1 kategorie záměrů II je již speciální: vztahuje se jen a
výhradně na těžbu černého uhlí, nelze jej aplikovat na těžby jiných nerostných surovin, lze tento bod
použít jen na těžby mezi limity 100.000 - 1.000.000 t/rok. Zvýrazněno zpracovatelem Oznámení.
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Kapacitní údaje těžby
Předpokládaná těžba uhlí:

2011
2012
2013
2014
2015
2016

3 000 000 tun
3 000 000 tun
2 980 000 tun
2 900 000 tun
2 800 000 tun
2 800 000 tun

Tabulka: Roční produkce kameniva závod ČSA
Rok
Vlastní kámen
Kámen z Dolu
Darkovx
2011
738 000
0
2012
60 000
450 000
2013
60 000
613 000
2014
60 000
628 000
2015
60 000
751 000
2016
60 000
750 000
Celkem
1 038 000
3 192 000
x

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

– po roce 2011 bude na závodě ČSA v provozu jen hrubá úprava uhlí (odkamenění) a zbytek
celkového ekvivalentu produkce kameniva (výpěrků z úpravy uhlí) závodu ČSA bude produkován
úpravnou Dolu Darkov, kde bude upravováno uhlí vhodné pro koksování, nebo úpravnou závodu
Lazy, kde bude upravováno energetické uhlí po dobu jeho činnosti. Recipročně tyto aktivity byly
popsány v Oznámení EIA na pokračování hornické činnosti Dolu Darkov (Macháček M a kol.,
11/2007) a částečně, do roku 2013, závodu Lazy (Macháček M a kol., 4/2007).
Tabulka: Roční produkce zemního plynu:
Rok
m3 metanu (CH4)
2011
12 400 000
2012
12 000 000
2013
12 000 000
2014
10 000 000
2015
8 000 000
2016
8 000 000
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I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Vymezení dobývacích prostorů pro závod ČSA v kontextu údajů v předchozí
kapitole zasahuje do území následujících samosprávných jednotek:
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Karviná

Katastrální území:

Obec: Orlová

Katastrální území:

Obec: Doubrava
Obec: Dětmarovice

Katastrální území:
Katastrální území:

Karviná- Město
Karviná - Doly
Staré Město u Karviné
Darkov
Orlová
Poruba u Orlové
Horní Lutyně
Doubrava u Orlové
Koukolná

a to podle následující specifikace:
DP Karviná – Doly I se rozkládá se na území 3 obcí:
- Statutární město Karviná – rozloha 13,729919 km2, což je 82,6 % plochy (k. ú.
Karviná-Doly, Staré Město u Karviné, Karviná-Město, Darkov)
- Obec Doubrava – rozloha 2,612917 km2, což je 15,7 % plochy (k. ú. Doubrava
u Orlové)
- Obec Dětmarovice – rozloha 0,280752 km2, což je 1,7 % plochy (k. ú.
Koukolná)
Těžba z DP Karviná-Doly I jiné katastry neovlivňuje.
DP Doubrava u Orlové se rozkládá rovněž na území 3 obcí:
- Město Orlová – rozloha 4,932999 km2, což je 51,7 % plochy (k. ú. Orlová,
Poruba u Orlové, Horní Lutyně)
- Obec Doubrava – rozloha 4,057697 km2, což je 42,6 % plochy (k. ú. Doubrava
u Orlové)
- Statutární město Karviná – rozloha 0,546515 km2, což je 5,7 % plochy (k. ú.
Karviná – Doly)
Mimo tyto katastry ovlivňuje těžba v DP Doubrava u Orlové rovněž k. ú. Lazy u Orlové
města Orlová a k. ú. Dětmarovice obce Dětmarovice
Vlivy poddolování tedy zasahují pouze na území samosprávních jednotek
Moravskoslezského kraje a obcí Karviná, Orlová, Doubrava a Dětmarovice (blíže viz
text posuzované dokumentace pod bodem B.I.9 a mapové podklady v rámci přílohy
č. 5 posuzované dokumentace.
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I.4

Oznamovatel (obchodní firma)

OKD, a.s.,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
2900:
• Důl Karviná, vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku2

oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Pavel Hadrava
ředitel vnitřní organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Karviná
adresa: Čs. armády 1, 735 06 Karviná - Doly
tel.: 596 352 030 – sekretariát, e-mail: monika.orlikova@okd.cz

I.5

IČ oznamovatele

26863154
• Důl Karviná IČ: 26863154(04)

I.6

Sídlo oznamovatele

728 30 Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020
• Důl Karviná, Čs. armády 1, 735 06 Karviná – Doly

2

Důl Karviná vznikl na základě rozhodnutí představenstva OKD, a.s. ke dni 1. 4. 2008, a to
sloučením bývalých samostatných vnitřních organizačních jednotek (VOJ) - Důl Lazy a Důl ČSA,
kdy nyní se jedná o 2 závody Dolu Karviná. Závod ČSA dobývá v DP Karviná-Doly I a DP
Doubrava u Orlové. Závod Doubrava již neexistuje - byl zrušen k 1. 1. 2007.

9

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011-2016

II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1

Úplnost dokumentace

Posuzovaná dokumentace k záměru Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Karviná v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011-2016 je
rozdělena na vlastní textovou část a samostatné přílohové části. Textová část má 172
stran a přílohy vázané v textové části dokumentace a je členěna v souladu s přílohou
č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. Dokumentace je doplněna dvěma samostatnými
svazky příloh.
Přílohy vázané v textové části dokumentace:
Příloha č.1 - Závěr zjišťovacího řízení vydalo MŽP, odbor posuzování vlivů na
životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10, Ing. J. Honová, č.j. 24541/ENV/08
ze dne 26.3.2008 včetně připomínek dotčených územních samosprávných celků,
dotčených správních úřadů, občanských a ekologických sdružení k předloženému
Oznámení
Příloha č.2 - Vyjádření příslušných úřadů
Vyjádření stavebních úřadů z hlediska platné ÚPD
•

Vyjádření SÚ při Magistrátu města Karviná č.j. ÚPSŔ/3042/2007/Ing.Kf ze dne
1.10.2007

•

Vyjádření SÚ při MěÚ Orlová č.j. OV/58816/2007/GRU ze dne 20.9.2007

•

Vyjádření SÚ při MěÚ Doubrava č.j. 1050/07-Sz ze dne 26.9.2007

•

Vyjádření SÚ při MěÚ Dětmarovice č.j.OÚD/1195/2007/Ma ze dne 10.10.2007

•

Stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje podle §45 i odst.1 zákona o ochraně
přírosy a krajiny z hlediska ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 Č.j.:MSK
94212/2006 ze dne 14.6.2006

Příloha č.3 – Fotodokumentace
Příloha č.4 – Doklady, autorizace pověřeného zpracovatele
•

Kopie rozhodnutí o prodloužení autorizace

•

Kopie osvědčení o odborné způsobilosti

•

Kopie aktuálního znění živnostenského listu
Samostatné přílohy

Svazek 1
Příloha č. 5 – Podklady poskytnuté oznamovatelem
• podklad k plnění podmínek stanoviska EIA 2003-2010 (05/2003) a závěru
zjišťovacího řízení k hornické činnosti v tzv. doubravském ohradníku
(10/2006)
• schéma kerné situace (podle původních závodů bývalého Dolu ČSA) - bez
názvu schématu – pozorný čtenář si domyslí :))
• mapa plánovaných výrubů slojí k dobývání v letech 2011 – 2016 (1:10.000)
• mapa poklesů a skupin stavenišť z předpokládaného dobývání v letech
2011 – 2016 (1:10.000)
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•

mapa poklesů z předpokládaného dobývání v letech 2011 – 2016 pouze
poruby povolené (1:10.000)
• mapa poklesů z předpokládaného dobývání v letech 2011 – 2016 včetně
nepovolených porubů (1:10.000)
• harmonogram asanačně – rekultivačních staveb
• mapa přehledu asanačně rekultivačních staveb 2011 – 2016 (1:10.000)
Příloha č. 6 – Akustická studie (RNDr. Vladimír Suk)
Příloha č. 7– Rozptylová studie (RNDr. Alexander Skácel, CSc.)
Příloha č. 8 – Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Alexander
Skácel, CSc.)
Svazek 2
Příloha č. 9 – Posouzení možnosti zakládání na Dole Karviná, závodu ČSA
9.1. celkové vyhodnocení – tým prof. Petroše
9.2. vyhodnocení z hlediska stavebně-geologického – prof. Cigánek
Příloha č. 10 – Posouzení problematiky otřesů na dole Karviná, závod ČSA (Ing.
Georges Takla, CSc. a kol.)
Příloha č. 11 – Hydrogeologická studie (Ing. Pavel Malucha, OKD, DPB a.s.
původní celá studie 2007)
Příloha č. 12 – Posouzení výstupů metanu (Ing. Karel Fröml, OKD, DBP, a.s –
původní studie k Oznámení)
Příloha č. 13 – Biologické hodnocení (RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek,
RNDr. Milan Macháček)
Nad rámec náležitostí dokumentace stanovených výše uvedenou přílohou je
úvodní část, která stručně uvádí do kontextu problematiky.
V úvodní části dokumentace je uvedena informace o Dolu Karviná, který vznikl
na základě rozhodnutí představenstva OKD a.s. ke dni 1.4.2008, sloučením bývalých
samostatných vnitřních organizačních jednotek (VOJ)-Důl Lazy a Důl ČSA, kdy nyní
se jedná o 2 závody Dolu Karviná. Závod ČSA dobývá surovinu v DP Karviná-Doly a
Doubrava u Orlové. Závod Doubrava již neexistuje – zrušen k 1.1.2007. Závod Lazy
dobývá v DP Lazy (řešeno samostatným procesem EIA).
Úvodní část stanovuje východiska pro vypracování dokumentace vyplývající ze
závěru Zjišťovacího řízení vydaného MŽP dne 26.3.2008 pod čj. 24541/ENV/08.
Obsahuje popis dosavadního postupu procesu EIA, včetně doručených připomínek k
oznámení a jejich zohlednění v posuzované dokumentaci.
V této části dokumentace je zmíněn i předchozí záměr hornické činnosti OKD
a.s. již posuzované procesem EIA ještě v režimu zákona č.244/1992 pro území
dobývacích prostorů Karviná – Doly a Doubrava pro období hornické činnosti v letech
2003-2010. Předcházející dokumentace i posudek byly zpracovány pro období do
roku 2010. Na závěr procesu EIA vydalo MŽP kladné stanovisko s podmínkami
realizace (č.j. NM/700/746/1521/OIP/03 ze dne 20.5.2003).
Předkládaná dokumentace posuzuje pokračování hornické činnosti po roce
2010 a je navržena pro období let 2011 až 2016 aktuálně těžitelných zásob Dolu
Karviná, závodu ČSA s cílem vydobýt především zásoby které negenerují další
významné negativní vlivy a které jsou efektivně vydobytelé stávajícími technologiemi
s minimem nových otvírek.
Ve shodě s původním Oznámením (Macháček M. a kol., 01/2008) zahrnuje
předkládaná dokumentace rovněž i výstupy dvojího posuzování vlivů záměru těžby
v tzv. ohradníku doubravských jam (Macháček M a kol., 2005, 2006), poněvadž
navrhovaná hornická činnost v tomto prostoru rovněž pokračuje po roce 2010.
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Formální úplnost předložené dokumentace byla posuzována ve vztahu
k požadavkům stanoveným přílohou č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Dokumentace splňuje po stránce obsahové
všechny náležitosti dokumentace posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
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II.2

Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých
metod hodnocení

Část A
Údaje o oznamovateli
Uvedená část dokumentace obsahuje všechny údaje stanovené přílohou č. 4
k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Správnost uvedených údajů byla ověřena na www.justice.cz
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Část B
Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Členění části B je provedeno ve struktuře přílohy č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a obsahuje všechny
stanovené náležitosti.
Části B.I.1 až B.I.3 jsou zpracovány jasně, stručně a přehledně.
V části „B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry“ je
uveden záměr, kterým je pokračování přípravy, otvírky a dobývání černého uhlí
hlubinným způsobem ve schválených dobývacích prostorech Doubrava a Karviná Doly
I. Časově je dokumentované období omezeno možnostmi technicko – ekonomického
rozboru situace současného stupně poznání uhelných zásob v uvedených DP a jejich
případné další těžby. Ke kumulaci vlivů z činnosti dolu dochází především s vlivy
působenými činností okolních dolů Lazy a Darkov.
Část „B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry“ je
zpracována dostačujícím způsobem.
Část „B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístnění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí“ je opět
zpracována stručně ale dostačujícím způsobem. Z hlediska umístnění záměru ve
schválených dobývacích prostorech a chráněném ložiskovém území české části
Hornoslezské pánve není uvažováno variantní řešení. Záměrem je co nejúplnější
využití ložiska v popisovaných částech dobývacích prostorů.
S konstatováním, že nulová varianta, spočívající v omezení na dotěžení zásob a
postupném utlumení hornické činnosti od konce roku 2010, se z hlediska ochrany
životního prostředí jeví jako výhodnější, poněvadž nevyvolává další dopady na povrch
poddolovaného území a nevyžaduje další sanaci důlních škod, lze souhlasit. Tato
nulová varianta však koliduje se zákonem prosazovaným zájmem na úplné vytěžení
výhradního ložiska (racionální /efektivní/ vydobytí), surovinovou a energetickou
politikou státu a se sociálně ekonomickými hledisky, protože důl je mj. i významným
zaměstnavatelem a poskytuje významné množství suroviny pro ostatní průmysl.
Část „B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru“ je
podrobněji rozdělena na kapitoly: Technicko geologické podmínky, Postup dobývání a
dopravy rubaniny, Možnosti dobývání se základkou, Větrání dolu, Úprava a
zušlechťování uhlí, Kalové hospodářství a Zahlazování následků hornické činnosti.
Technicko geologické podmínky jsou uvedeny pro jednotlivé dobývací kry jak
pro DP Doubrava, tak pro DP Karviná - Doly I. Stávající metody těžby, dlouhodobě
vyzkoušené, ověřené a zabezpečené technickým vybavením dolu nebudou měněny.
Nové otvírkové práce budou prováděny pouze pro vstup do 15.kry DP Doubrava, kde
proběhne příprava a dobývání 4 porubů. V ostatních krách bude realizována pouze
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příprava porubů a jejich dobývání. Podrobnější a konkrétnější údaje o jednotlivých
porubech nejsou v dokumentaci uváděny, poněvadž s postupem těžby se znalosti o
podmínkách dobývání zpřesňují a na základě znalostí o geologické pozici sloje, na
jejím tektonickém narušení a na technologických a personálních možnostech těžaře
jsou určovány a zpřesňovány.
Z výsledků studie Posouzení možností použití technologie zakládání na
činných dolech OKR na Karvinsku (viz. příloha č.9 dokumentace) přebírá zpracovatel
dokumentace doporučení dobývání na zával. Příloha č.9 je rozdělena do 2 částí:
9.1 - Posouzení možností použití technologie zakládání na činných dolech OKR na
Karvinsku ve vztahu k reálným možnostem možného snížení vlivů hornické činnosti z
hlubinného dobývání na povrch, se specifikací na podmínky jednotlivých dolů v OKR,
včetně specifikace pro Důl Karviná, závod ČSA - zpracovatel Prof. Ing. Vladimír
Petroš, CSc. a kol., VŠB-TU Ostrava, hornicko-geologická fakulta
9.2 - Znalecký posudek Posouzení možnosti zakládání činných dolů OKR na
Karvinsku, Důl ČSA - zpracovatel Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Obě studie velmi podrobně rozebírají problematiku zakládání a posuzují výhody i
nevýhody dobývání na základku.
Pro účely posouzení vlivu záměru na životní prostředí je dostačujícím
způsobem zmíněno větrání dolu, které představuje složitý systém zařízení a staveb
přizpůsobující se postupu těžby, a kapitola Úprava a zušlechťování uhlí.
Popis systému kalového hospodářství je uveden stručně, dostačujícím
způsobem.
Dlouhodobá hornická činnost vede v určitých částech dobývacího prostoru
celkově k silnému nepříznivému ovlivnění přírody a krajiny (pokles terénu, narušení
ekologické stability území, dočasné snížení biologického potenciálu, lokální zatopení a
zamokření území, lokální devastace půd, přechodné znečištění ovzduší a vod, lokálně
dočasně zvýšená hladina hlučnosti). Následné rekultivační akce mají za úkol nastolit
harmonizaci životního prostředí a krajiny a umožnit vhodné opětovné využití
dotčeného území. Tuto část dokumentace doplňuje příloha č. 5, která mj. obsahuje
mapu přehledu sanačně-rekultivačních staveb 2011 – 2016 a harmonogram sanačněrekultivačních staveb.

V dokumentaci jsou chybně uvedeny odkazy na přílohy. Například text
dokumentace chybně odkazuje na přílohu 4, místo správného odkazu na přílohu 5.
Jedná se o formální pochybení, které pozorný čtenář snadno napraví.
Část B.I.6 dokumentace je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení
vlivů záměru na životní prostředí.
Část „B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení“
Zahájení realizace záměru se předpokládá v roce 2011, ukončení v roce 2016.
Pokud by OKD, a.s. dospěl k rozhodnutí dobývat další části ložiska v rámci platných
DP budou tyto záměry posouzeny novým procesem EIA. Na základě výsledku
nového procesu EIA bude definitivně rozhodnuto o dobývacích záměrech Dolu
Karviná, závod ČSA.
Z této části dokumentace vyplývají dvě doporučení, která jsou zapracována do
návrhu podmínek souhlasného stanoviska.
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Část
„B.I.8
Výčet dotčených územně samosprávných celků“
je
zpracována jasně a přehledně s odkazem na mapové přílohy v příloze č.5
posuzované dokumentace.
Část „B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4a, správních
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat“ obsahuje informace o:
Rozhodnutí: Povolení k provádění hornické činnosti podle §10 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušinách a státní báňské správě, v platném znění a
vyhlášky č. 104/1988 Sb., v platném znění, o racionálním využívání
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a
ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.
Správní úřad: Obvodní báňský úřad Ostrava
a dále výčet Rozhodnutí podmiňující provádění hornické činnosti z hlediska
složkových zákonů včetně informace o příslušném správním úřadu
Dále jsou zde zmíněna další Rozhodnutí potřebná k navazujícím rekultivačním
pracím.
V této části dokumentace nejsou uvedena Rozhodnutí příslušného obvodního
báňského úřadu, kterými jsou schvalovány plán sanace a rekultivace a čerpání
finanční rezervy na sanaci a rekultivaci, které jsou součástí žádosti o povolení
hornické činnosti.
Zpracovatel posudku dokumentace předpokládá, že se jedná pouze o
opomenutí zpracovatele dokumentace, které nemá rozhodující vliv na posouzení
úplnosti dokumentace ani neovlivní proces hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Hledisko záboru ZPF:
Z technologických důvodů nebude již pro potřeby Dolu Karviná na závodě ČSA
potřeba žádné nové trvalé odnětí půdy ze ZPF, ale v důsledku předpokládaných
poklesů terénu dojde ke vzniku nových vodních ploch, ploch se zamokřením a zátop
a tím pádem i ke ztrátě půd. Před očekávaným zatopením nebo zamokřením terénu je
nutné zajistit skrývku ornice (kulturních vrstev půdy) a uložit je tak aby bylo umožněno
jejich následné využití při sanačně rekultivačních pracích.
Hledisko záboru PUPFL:
Přímé nároky na zábor PUPFL nevznikají,
ale je nutno počítat se
znehodnocením pozemků PUPFL vzhledem k výše uvedeným vznikajícím
zamokřeným nebo novým vodním plochám.
Přehled o předpokládaném rozsahu vodní hladiny a zamokření po vydobytí je
patrný z map Hydrogeologické studie (příloha č.11 dokumentace). Další údaje o
půdách (BPEJ, základní charakteristiky půd) jsou uvedeny v části C.2.3.
V dokumentaci nejsou uvedeny podrobné údaje (parcelní čísla, druh pozemku,
výměry, vlastnictví) o pozemcích kterých se bude týkat vynětí z ZPF nebo PUPFL,
popřípadě u kterých pozemků bude nutno změnit zařazení do BPEJ z důvodu
zamokření nebo změnit druh kultury. Neuvedení těchto podrobných údajů je
pochopitelné, neboť bude vhodné stanovovat dotčené pozemky až na základě
krátkodobé predikce jejich zatopení případně pouze zamokření.
Opatření k zajištění skrývky kulturních vrstev půd návrh na kácení a náhradní
výsadby jsou zahrnuta do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.

Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné kategorie zvláště chráněných území
přírody ve smyslu §14 zák. 114/1992 Sb., v platném znění, nezasahuje ani Evropsky
významné lokality a ptačí oblasti. Posuzované území vlastních DP Dolu Karviná pro
závod ČSA není součástí CHOPAV ani není v záplavovém území, podle Stonávky a
Olše jsou inundační území vymezena.
Ochranná pásma
V kapitole jsou uvedena ochranná pásma, která je nutno respektovat při
realizaci záměru. Jedná se o:
−

ochranné pásmo lesa (§14 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění,
50 m od okraje lesa)

−

a ochranná pásma infrastruktury, která je nutno respektovat při realizaci
záměru:

−

Silniční ochranná pásma (dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích) – v posuzované oblasti se jedná zejména o silnice I/59
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−
−

−

−

Ostrava – Karviná, II/474 Albrechtice – Orlová severně od silnice I/59 a
silnice III/47214 Karviná - Orlová (15 m od osy vozovky – platí pro II. i
III.třídy)
Železniční trať OKD, Doprava, a. s. (místy vícekolejný koridor) a železniční
vlečka OKD, Doprava a.s. k dolu Darkov . OP se řídí zákonem o drahách
Ochranná pásma u plynovodů a rozvodných zařízení se řídí zák. č.
222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Ostatní
plynovody procházející územím mají maximální průměr do 500 mm, což
znamená rovněž ochranné pásmo 8 m od osy potrubí.
Ochranné pásmo pro vodovody je do vzdálenosti 6 m od osy potrubí.
Ochranná pásma místních vodovodů a kanalizací jsou dána ČSN č. 76
6005. Nejvýznamnějším je tzv. Kružberský přivaděč pitné vody DN 800 pro
Karvinou.
Ochranná pásma telekomunikačních vedení se řídí § 10 odst. 5 zák. č.
110/1964 Sb. ve znění novely zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č.
253/1994 Sb. o telekomunikacích.

Kapitola „B.II.1 Půda“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
B.II.2 Voda
V kapitole je uvedena předpokládaná spotřeba pitné a technologické vody
v letech 2011 – 2016, tj. v době realizace záměru a je porovnávána se spotřebou
pitné a technologické vody v letech 2006 a 2007.
Během realizace záměru, v závislosti na postupném utlumování činnosti dolu a
s tím spojeným snižováním počtu zaměstnanců, se rovněž předpokládá postupné
snižování spotřeby jak u pitné vody používané pro sociální a hygienické potřeby
(nakupované od podniku Severomoravské vodovody a kanalizace), tak i u
technologické vody (technologická voda je čerpána z Olše a následně je upravována
na vodu užitkovou, která je používána v koupelnách a povrchových provozech a
částečně v podzemí pro plavení popílkových směsí pokud nedostačuje přednostně
používaná čerpaná důlní voda, nebo je upravována na vodu provozní a je používána
pro klimatizaci dolu a pro plavení popílkových směsí).
Technologická voda pro úpravnu uhlí je získávána přečištěním ze systému
odkalovacích nádrží (podrobněji uvedeno v kapitole B.I.6 posuzované dokumentace
v části Kalové hospodářství).
Kapitola „B.II.2 Voda“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V této kapitole zpracovatel dokumentace uvádí dva základní energetické zdroje
a to nakupovanou elektrickou energii a teplo. Autor dokumentace porovnává
předpokládanou spotřebu energií v letech 2011-2016 s jejich reálnou spotřebou
v letech 2006 a 2007. Z uvedených tabulek je patrná postupná předpokládaná
klesající spotřeba těchto energetických zdrojů získávaných mimo závod ČSA. Tato
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spotřeba bude stejně jako spotřeba dalších materiálů a nafty pozvolna klesat z důvodu
postupného utlumování činnosti dolu a tím i klesajících spotřeb.
Údaje o předpokládaných surovinových a energetický zdrojích v zájmovém
období a jejich porovnání se spotřebou v roce 2007 (příp. i 2006) jsou přehledně
tabelárně zpracovány v tabulkové části B.II.3 dokumentace.
Lze konstatovat, že údaje o surovinách a energiích potřebných pro provoz
posuzovaného záměru jsou vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o prolongaci již
existujícího záměru prakticky dokonale známy a s vysokou mírou pravděpodobnosti
se přibližují budoucí realitě.
Kapitola „B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje“ je zpracována
v dostatečném rozsahu.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole B.II.4 je posuzována automobilová a železniční doprava, která
souvisí s těžbou a rekultivačními pracemi v areálu obou provozovaných povrchových
závodů dolu. K dopravě surovin a materiálů bude využívána stávající silniční a
železniční síť včetně vleček a účelových komunikací. Informace o podrobných
předpokládaných frekvencích dopravy se v jednotlivých letech bude různit, nejvyšší
četnost se předpokládá v roce 2015 a to vzhledem k předpokládanému největšímu
objemu přepravované hlušiny na rekultivační místa.
V dokumentaci jsou uvažovány dvě automobilové trasy a jedna trasa vlaková.
Podrobnější údaje dopravní frekvence jsou prezentovány v akustické a
rozptylové studii (přílohy č.6 a č.7).
Na str.60 – chyba v přepisu – uváděn odkaz na přílohy č.5 a č.6 (akustická a
rozptylová studie) a má být č.6 a č.7.
Kapitola „B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“ je zpracována
stručně s odkazem na akustickou a rozptylovou studii (přílohy č.6 a 7), ve kterých jsou
prezentovány podrobnější údaje.
Kapitola B.II.4 je zpracována dostačujícím způsobem.

Celkové hodnocení části dokumentace „B.II. Údaje o vstupech“ zpracovatelem
posudku
Lze konstatovat, že údaje uvedené v této části dokumentace vyhovují
požadavkům na posouzení vlivů záměru na životní prostředí. V průběhu realizace
záměru bude nezbytné některé údaje dále upřesňovat. Bude se jednat například o
zábor ZPF nebo PUPFL.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Část dokumentace týkající se výstupů do ovzduší je zpracována na podkladě
rozptylové studie, která tvoří samostatnou přílohu č.7 posuzované dokumentace.
Rozptylová studie byla zpracována dle standardní metodiky MŽP ČR s využitím
softwarového nástroje SYMOS 97, verze 02., které zohledňují platné legislativní
požadavky v oblasti ochrany ovzduší. Studii zpracoval RNDr. A. Skácel (číslo
autorizace pro zpracování rozptylových studií – 4237/740/03), EKOAIR – Služby
čistotě ovzduší, Praha, v lednu 2008.
Imise z okolních zdrojů, které se v souvislosti s realizací záměru nebudou měnit
(imise emitované provozem teplárny Dalkia, imise ze současné veřejné silniční
dopravy dopravy, imise z dalších významných zdrojů znečištění ovzduší v okolí
posuzovaného záměru, které mají v místě vliv na kvalitu ovzduší a vliv dálkového
přenosu znečištění atmosféry), jsou zahrnuty jako součást současné zátěže znečištění
ovzduší. Z důvodu podobného imisního charakteru na lokalitě byla jako srovnávací
imisní stanice, charakterizující současný stav znečištění atmosféry na lokalitě, využita
stanice automatického imisního monitoringu ČHMÚ (AIM) Karviná (TKAOK, č. 517,
ZÚ). Modelování rozptylu škodlivin bylo provedeno pro síť referenčních bodů
doplněných o 2 specifické referenční body RB1 - Sovinec a RB2 – Doubrava,
stanovených s ohledem k nejblíže přilehlým obydleným lokalitám.
Pro výpočty jsou uvažovány 3 druhy zdrojů znečišťování ovzduší: bodové,
liniové a plošné. Jsou uvažovány dva bodové zdroje znečištění ovzduší které jsou
reprezentovány hlavními důlními ventilátory ČSA 3 a DO III. Plošné zdroje znečištění
ovzduší budou tvořeny vlivem emisí prachu z důvodu ukládání hlušiny na místech
technické rekultivace a dále provozem (zejména pojezdem) strojů, které budou
nasazeny na vlastní zajištění rekultivací. Liniové zdroje znečištění ovzduší budou
představovat
železniční a automobilové transportní trasy, po kterých bude
zajišťována přeprava materiálu (obr.1, trasy 1- 3, rozptylové studie). Odhady imisních
vlivů byly provedeny pro očekávanou situaci v roce 2015, kdy jsou předpokládány
největší imisní vlivy. Rozptylová studie porovnává předpokládanou imisní zátěž
zájmového území se současným stavem a s platnými imisními limity podle platné
národní legislativy (nařízení vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění).
Polutanty (škodliviny) vybrané pro modelové výpočty imisního zatížení
dotčeného území (NO2, benzo(a)pyren, benzen, TSP a PM10) jsou zvoleny vhodně a
použitá metodika výpočtu odpovídá současnému standardu a stavu poznání.
Výstupům metanu do ovzduší je věnována samostatná studie Posouzení
výstupů metanu, která je samostatnou přílohou č. 12 posuzované dokumentace. Studii
zpracoval v listopadu 2007 Ing. Karlem Frömlem, a byla již použita jako příloha
k Oznámení tohoto záměru. Studie rozebírá problematiku výstupu metanu
v zájmovém území a navrhuje opatření k minimalizaci rizik vznikajících výstupem
důlních plynů na povrch. Navržená opatření byla zapracována do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska.
Kapitola „B.III.1 Ovzduší“ je zpracována v dostatečném rozsahu a není třeba ji
doplňovat.
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B.III.2 Odpadní vody
V kapitole jsou odpadní vody rozděleny na splaškové odpadní vody a důlní
vody. Jako splašková je uvažována pitná voda spotřebovaná v sociálních a
hygienických zařízeních dolu a koupelnová voda, upravovaná z vody čerpané z Olše
čerpací stanicí Sovinec. Splaškové odpadní vody jsou upravovány v čistírenském
komplexu nádrží a vraceny zpět k novému využití (v současnosti do úpravny, po r.
2011 i do dalších technologických procesů, zejména k plavení popílků do dolů).
Systém čistírenského komplexu nádrží lze označit za uzavřený a bezodtokový ( s tím,
že je třeba brát v úvahu ředění odpadních vod v nádržích srážkovou vodou a filtraci
vody z nádrží do vnějšího prostředí a infiltraci vody z vnějšího prostředí do nádrží, ke
kterým dochází vzhledem k neizolovanosti hrází nádrží).
Předpokládaný úbytek těžby uhlí bude doprovázet i úbytek produkce
odpadních vod, jejich kvalitativní charakteristika zůstane zhruba stejná.
Jako důlní voda je označena voda čerpaná z dolu, se zvláštním režimem3.
Důlní voda, tj. druh odpadních vod produkovaných při hornické činnosti, je vypouštěna
z části do Karvinského potoka, zčásti do Doubravské stružky. Předpokládá se
zachování úrovně znečištění důlních vod a snížení množství čerpaných důlních vod.
Je nutno upozornit, že kapitola B.III.2 Odpadní vody jakož i kapitola B.II.2 Voda
jsou terminologicky mírně řečeno zmatené a proto pro čtenáře obtížně pochopitelné
ač věcně jsou zpracovány dobře. Terminologicky je správné používat termíny: pitná
voda, užitková voda (ne koupelnová), technologická voda (ne provozní voda) i když
jsou pravděpodobně uvedené termíny v místě takto používány.
Součástí kapitoly jsou rovněž údaje o kvalitě vypouštěných důlních vod včetně
údajů o radioaktivitě vybraných radionuklidů . Vzhledem ke skutečnosti, že v případě
posuzovaného záměru se jedná o prolongování dlouhodobých aktivit, lze
předpokládat, že uvedené hodnoty jsou vysoce validní pro odhad vlivů posuzovaného
záměru na životní prostředí dotčeného území.
Kapitola „B.III.2 Odpadní vody“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
B.III.3. Odpady
Zpracování část dokumentace týkající se odpadů vychází ze zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a navazujících a upřesňujících právních
předpisů. Pro informaci o současné produkci odpadů je v dokumentaci uveden
tabelárně zpracovaný seznam produkovaných odpadů v roce 2007, včetně jejich kódů,
kategorizace a množství jednotlivých druhů. Množství a sortiment vznikajících odpadů
není stálý, mění se v souvislosti s druhem a rozsahem prováděných činností a jeho
skutečné množství nelze s dostatečnou přesností odhadovat.
3

Na základě ustanovení horního zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, je organizace oprávněna
vypouštět důlní vodu do povrchových, případně do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to
třeba, i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a
hygienickou službou (§ 40, odst. 2 c) citovaného zákona).
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Zařazování předpokládaných druhů odpadu je provedeno dle Vyhlášky MŽP č.
381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek.
Z hlediska hospodaření dolu jsou nejdůležitějšími položkami komunální odpad,
jehož odstranění vyžaduje vynaložení nejvyšších nákladů, a kovový odpad, jehož
recyklace naopak znamená v rámci odpadového hospodářství relativně významný
přínos. Předpokládané produkce komunálního a kovového odpadu v letech 2011-2016
je přehledně uvedena v tabulce na str.71 dokumentace.
Kapitola „B.III.3 Odpady“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

B.III.4 Ostatní
B.III.4.1 Hluk
Údaje pro zpracování této části dokumentace jsou čerpány z akustické studie
zpracované RNDr. Vladimírem Sukem v listopadu 2008, která tvoří samostatnou
přílohu č. 6 posuzované dokumentace a je její nedílnou součástí. Studie byla
zpracována pro posouzení vlivu hluku z rekultivačních prací v prostorech dolu ČSA a
jimi vyvolaného automobilového a železničního provozu na nejbližší venkovní
chráněný prostor a za účelem zjištění souladu s ustanoveními §10 a §11 Nařízení
vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracemi.
Studie předpokládá vznik liniových, plošných a bodových zdrojů hluku. Liniové
zdroje hluku po roce 2011 bude tvořit automobilová a železniční doprava související
s těžbou a rekultivačními pracemi. Za plošné zdroje hluku je rovněž považován provoz
nákladních automobilů v prostorech mimo veřejné komunikace na místě provádění
rekultivačních prací a dále samotné plochy, na kterých budou rekultivační práce
probíhat. Bodové zdroje hluku představují zejména hlavní důlní ventilátory v areálu
dolu, sací bagry a dozér v prostoru kalových nádrží a další zdroje hluku.
Vliv hluku způsobený prováděním rekultivačních prací a jimi vyvolanou
dopravou byl posuzován pro chráněný venkovní prostor staveb. Pro hluk z provozu
byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., pro osm nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější hodinu
v době noční. Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového
vybavení HLUK +, verze 8.11, sériové číslo 6012 na kopiích ortofotomapy předmětné
lokality v měřítku 1 : 5000. Program vyhovuje směrnici 2002/49/EC – Směrnice o
hodnocení a řízení hluku v životním prostředí.
Pro posouzení ve chráněném venkovním prostoru staveb bylo zvoleno 5
výpočtových bodů před fasádami rodinných domů v hlukem nejvíce zasažené obci
Doubrava. Výpočtové body 1 a 2 jsou pro lokalitu ČSA, výpočtové body 3, 4 a 5 pro
lokalitu Doubrava - sever. Pro posouzení hladiny hluku v chráněném vnitřním prostoru
staveb byly zvoleny místnosti bytů v domech, před kterými byly stanoveny výpočtové
body.
V tabulkách jsou přehledně uvedeny pravděpodobné hladiny hluku současného
i výhledového stavu pro lokalitu ČSA i pro lokalitu Doubrava a to jak pro denní tak i pro
noční dobu.
Zpracování této části dokumentace je stručné, jasné a přehledné a dostačuje
k posouzení vlivů na životní prostředí.
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B.III.4.2 Vibrace
Zpracovatel dokumentace zařadil projevy přirozené i indukované seismicity
mezi vibrace a proto je kapitole věnována zvláštní pozornost.
Zpracovatel dokumentace uvádí, že zájmové území nepatří k místům s
výraznějšími projevy přirozené seismické aktivity postřehnutelné lidskými smysly. Jako
důležitější, ve vazbě na hornickou činnost, jsou považovány vibrace způsobované
horskými otřesy jako následkem vyrovnávání napětí vznikajícího v horninách nadloží
vydobytých slojí v důsledku jejich pohybu následkem poklesů do vydobytých prostor.
Problematikou důlních otřesů se zabývá samostatná studie, která je přílohou č. 10
posuzované dokumentace. Podrobně zpracovanou studii vypracovali Ing.Georges
Takla a Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. Kromě již výše zmíněných vibrací mohou vznikat
vibrace z povrchové činnosti dolu, zejména jako doprovodný jev silniční a železniční
dopravy. Autoři studie považují stávající systém měření a prevence otřesů za ne zcela
dostatečný a navrhují instalaci nové měřící seismické sítě. Návrh na instalaci
měřících stanic byl zapracován do návrhu souhlasného stanoviska.
Další doporučení týkající se protiotřesové prevence, navržená zpracovatelem
dokumentace na základě studie „Problematika důlních otřesů“, která je součástí
dokumentace jako příloha č. 10, jsou zahrnuty do podmínek Návrhu souhlasného
stanoviska.

B.III.4.3 Záření radioaktivní, elektromagnetické
V povrchových (ani podzemních) provozech dolu nejsou v činnosti žádná
zařízení produkující ionizující záření v množství nebo intenzitě (včetně světelného
záření), která by přesahovala běžné hodnoty. Při těžbě nebo úpravě uhlí nejsou
používána zařízení produkující radioaktivní záření. Vytěžené uhlí ani hlušiny
neobsahují radioaktivní minerály nebo substance, které by mohly patrným způsobem
ovlivnit úroveň přirozené radioaktivity. Totéž je možno prohlásit o pravidelně měřené
radioaktivitě důlní vody (viz. kapitola B.III.2 Odpadní vody str. 68 dokumentace).
Negativní vliv záření z radonu (jehož výstup lze teoreticky předpokládat ve
stejných místech jako výstup metanu) se může projevovat pouze v případě, kdy
dochází k jeho koncentraci v uzavřených nevětraných prostorách.

B.III.4.4 Zápach
Hornická činnost ani její posuzované pokračování není zdrojem významného
zápachu. Produkce pachových látek bude omezena pouze na provoz spalovacích
motorů. Koncentrace metanu v odtahu důlního větrání, je významně nižší než je
čichový práh metanu a ani samotná neředěná vzdušnina z důlního větrání se
neprojeví čichovým vjemem z přítomného metanu.
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B.III.4.5 Jiné výstupy
Jiné výstupy nejsou v dokumentaci uvažovány.
Kapitola „B.III.4 Ostatní - Hluk , Vibrace, Záření radioaktivní, elektromagnetické, Zápach
a Jiné výstupy“ jsou zpracovány v dostatečném rozsahu pro vyhodnocení vlivů záměru
na životní prostředí

B.III.5 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
V této části zpracovatel dokumentace konstatuje, že významné terénní úpravy
a zásahy do krajiny souvisí s řešením důlních škod způsobených poklesy
poddolovaného území a s prováděním rekultivačních prací na těchto lokalitách nebo
případně i tvorbou nových odvalů. Popis rekultivací a sanací je uveden v příslušných
částech posuzované dokumentace.
Kapitola „B.III.5 Doplňující údaje“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
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Část C
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována na
podkladě Přílohy č.13 dokumentace – Biologické hodnocení podle ustanovení § 67
zák. č. 114/1992 Sb. a § 18 vyhl.č.395/1992 Sb., zpracované RNDr. Věrou Kouteckou,
Zdeňkem Poláškem a RNDr. Milanem Macháčkem v prosinci 2008. Biologické
hodnocení je nedílnou součástí dokumentace.

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.I.1 Územní systém ekologické stability
V dokumentaci jsou hodnoceny lokální a regionální úrovně ÚSES - biocentra a
biokoridory. Dokumentace uvádí výčet lokálních a regionálních biocenter (celkem 11
lokalit) včetně posouzení jejich funkčnosti (funkční, částečně funkční a nefunkční)
s doporučením na doplnění jejich sítě o další ekologicky významné krajinné segmenty,
které nejsou do ÚSES zahrnuty (vodní plochy, mokřady, lesní porosty, kvalitní kosené
louky). Lokální a regionální biokoridory (celkem 12 lokalit), které biocentra propojují
(týká se i regionálního BK podél Olše), jsou funkční pouze částečně a v nefunkčních
úsecích je třeba je po stabilizaci území doplnit případně vytvořit.
Kapitola „C.I.1 Územní systém ekologické stability“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

C.I.2 Zvláště chráněná území
Autor dokumentace uvádí, že záměr pokračování hornické činnosti Dolu
Karviná, závodu ČSA neovlivňuje přímo žádné zvláště chráněné území přírody ve
smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. V této kapitole
poskytuje výčet zvláště chráněných území, která se vyskytují v okolí posuzovaného
záměru (nejblíže se jedná o PR Skučák ve vzdálenosti 6 km) včetně uvedení
předmětu jejich ochrany.
ZCHÚ – CHKO Beskydy a CHKO Poodří (jedná se i o území soustavy
NATURA 2000) se nachází ve vzdálenosti 26 km, eventuelně 30 km.
Kapitola „C.I.2 Zvláště chráněná území“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

C.I.3 Území přírodních parků
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Kapitola „C.I.3 Území přírodních parků “ bez komentáře.
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C.I.4 Významné krajinné prvky
V území dotčeném výstavbou záměru se nachází VKP daná ustanovením § 4
zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. VKP „ze zákona“). Mezi ně lze (dle výkladu nebo
metodického pokynu MŽP) zařadit i poklesová jezera a slatiniště. Tato stanoviště
vytvářejí mnohdy unikátní biotopy s výskytem pestrého spektra zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů organismů.
V polovině 90. let 20. století bylo v zájmovém území zmapováno 154 návrhů
VKP, z toho cca 1/5 jsou VKP „ze zákona“. V kapitole je uveden přehled VKP
rozdělený podle krajinného segmentu a výčet nejkvalitnějších VKP navržených v rámci
uvedeného mapování k ochraně, výčet významných stanovišť a biotopů.
Kapitola „C.I.4 Významné krajinné prvky“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

C.I.5 Památné stromy
V kapitole je uveden výčet památných stromů, které se nacházejí v dotčeném
území. V příloze č.13, která je nedílnou součástí dokumentace, je upozorněno na
nutnost zpracování odborného posouzení zdravotního stavu 2 památných stromů (a to
dubů) v obci Doubrava. Z důvodu poklesů terénu a tím indukovanou změnou
hydrogeologických poměrů stanoviště dojde k jejich potenciálnímu negativnímu
ovlivnění (zamokření lokality). Zpracování posudku na zdravotní stav uvedených dvou
památných stromů je zapracováno do podmínek souhlasného stanoviska.
Kapitola „C.I.5 Památné stromy“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

C.I.6 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Záměr není v přímém kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve
smyslu §45a až §45c zák. č. 114/2004 Sb. v platném znění, zapsanou do Národního
seznamu EVL nebo vymezených ptačích oblastí podle §45e tohoto zákona.
Hodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 nebylo v souladu s ustanovením
§45i, odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění požadováno.
V dokumentaci jsou v orientačním přehledu uvedeny lokality EVL Karviná –
rybníky a PO Heřmanský stav - Odra-Poolší, do kterých zájmové území částečně
zasahuje, ale které nebudou dotčeny poklesy ani jinými změnami. Zánikem nebo
fragmentací biotopů (zejména jde o prioritní stanoviště 91E0* Smíšené jasanovoolšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy) by mohla být přímo i nepřímo dotčena
stanoviště i druhy, které jsou předmětem ochrany ve výše uvedených EVL, případně i
ptačích oblastech. Z těchto informací vychází doporučení na nutnost zachování
prostupnosti území. Při návrhu a realizaci rekultivací musí být zohledněn fakt, že
výsledkem rekultivace by měla být krajina propojená sítí vodních toků a mokřadů,
kolem nichž se může uvedené společenstvo formovat, případně bude zachováno tam,
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kde dosud existuje.
stanoviska.

Doporučení je zohledněno v návrhu podmínek souhlasného

Kapitola „C.I.6 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti“ je zpracována v dostatečném
rozsahu.

C.I.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Kapitola uvádí kulturní památky, ze kterých je
dle Státního seznamu
nemovitých kulturních památek nejvýznamnější filiální kostel sv. Petra z Alkantary v
k.ú. Karviná-Doly a samostatně registrované památky v jeho areálu, dále výčet
registrovaných památek v Doubravě, Orlové, Karviné – Dolech a Dětmarovicích.
Kapitola zmiňuje i objekty registrované jako památky z hlediska hornické činnosti.
Z archeologického hlediska nejsou zpracovateli dokumentace v zájmovém
území známa místa s výskytem archeologických nálezů. Mezi území s vyšší
pravděpodobností jejich výskytu patří katastr obce Doubrava u Orlové, který leží po
dlouhá léta v centru těžby uhlí.
Kapitola „C.I.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu“ je
zpracována v dostatečném rozsahu.

C.I.8 Území hustě zalidněná
Jako hustě zalidněné území lze označit statutární město Karviná (63
467 obyvatel) s vysokou průměrnou hustotou obyvatel na úrovni 1 103,22 obyvatel na
km2. Obdobně je zalidněna i Orlová (34 026 obyvatel) s hustotou 1 380,68 obyvatel
na km2. Obec Doubrava vykazuje při celkovém počtu 1 677 obyvatel 215,494
obyvatel na km2 a obec Dětmarovice 276,072 obyvatel na km2 při celkovém počtu
obyvatel 3 825.
Kapitola „C.I.8 Území hustě zalidněná“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

C.I.9 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Bez komentáře. Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a poskytuje
jasný a stručný pohled na vývoj problematiky zatížení území z hlediska těžby černého
uhlí a jeho dalšího zpracování, tedy výroby koksu a elektrické energie.
Kapitola „C.I.9 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení“ je zpracována
v dostatečném rozsahu.
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C.I.10 Staré ekologické zátěže
V kapitole jsou uvedeny předpokládané staré zátěže typu kontaminace půd ropnými
látkami v místech jejich skladů a dále v prostorech kolejišť a vlečkovišť. Za staré
zátěže jsou v kapitole považovány i poklesy terénu. Kapitola uzavírá, že
problematikou starých zátěží se bude muset zabývat dokumentace týkající se
případného uzavření dolu. V tomto případě bude kladen důraz zejména na likvidaci
úpravny.
Kapitola „C.I.10 Staré ekologické zátěže“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
C.I.11 Extrémní poměry v dotčeném území
Za extrémní poměry v dotčeném území jsou považovány především důlní otřesy a
quasi seismické jevy, vyvolané hornickou činností, které však lze jen velmi těžko
předpovídat.
Kapitola „C.I.11 Extrémní poměry v dotčeném území“ je zpracována v dostatečném
rozsahu.

Část dokumentace „C.I. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je
zpracována v dostatečném rozsahu a odpovídá požadavkům na zpracování
dokumentace.
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1 Ovzduší
Klimatické faktory
Tato část dokumentace je zpracována standardním způsobem s využitím dat
publikovaných v klimatickém atlasu České republiky, srážkoměrné stanice Karviná –
Město za období 1961 až 1980 a dále za období 1994 až 2007. Jsou tedy zahrnuta i
recentní data. Větrná růžice pro lokalitu záměru byla vypočtena ČHMÚ Praha.
Kvalita ovzduší
Lokalita, do které je situován posuzovaný záměr, se nachází v nezastavěném
prostoru nicméně je po imisní stránce charakterizována jako vysoce zatížená
registrovanými stacionárními zdroji znečištění ovzduší. Oblast je podle údajů ČHMÚ
za rok 2006 zařazena do seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Kapitola je vhodně a dostatečně doplněna tabelárními daty.

Kapitola „C.II.1 Ovzduší“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

C.II.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod.
Hodnocení kapitoly je provedeno na základě materiálu Hydrogeologická studie,
který je jako příloha č. 11 nedílnou součástí posuzované dokumentace.
Hydrogeologickou studii na velmi vysoké odborné úrovni zpracoval Ing. Pavel
Malucha, OKD, DBP, a.s., Paskov..
V kapitole jsou samostatně posuzovány povrchové a podzemní vody. V případě
povrchových vod jsou uvažovány jak vodní toky, tak i vodní plochy. V kapitole je
konstatováno, že morfologie koryt je ovlivňována poklesy terénu, což způsobuje
zejména drobné rozlivy nebo zamokřování niv v okolí vodních toků. V současnosti
vzniká významná rozlivová plocha v lokalitě Kozinec.
V části podzemních vod jsou samostatně posuzovány vody kvartérní, terciérní
a karbonské. Kvartérní vody jsou vesměs nevhodné pro zásobování obyvatel pitnou
vodou pro jejich nízkou kvalitu (zařazeny do II. až III. kategorie). Vody terciérní a
karbonské jsou silně mineralizovány a mohou působit komplikace při jejich vypouštění
do vodotečí.

Kapitola „C.II.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod“ je zpracována
v dostatečném rozsahu.
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C.II.3 Základní charakteristiky půd zájmového území.
Základní charakteristiky půd zájmového území jsou definovány na základě
analýzy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). V zájmovém území byl
identifikován výskyt pouze pěti BPEJ, ve kterých jsou zahrnuty čtyři půdní typy
náležící do třídy regosolů, fluvisolů, luvisolů a pseudoglejů. Půdy jsou dále řazeny dle
metodického pokynu MŽP do druhé, třetí a čtvrté třídy ochrany půd. V kapitole je
rovněž věnována samostatná stať kontaminaci půd. Z hlediska kontaminace půd je
poukazováno zejména na kontaminaci půd těžkými kovy.
V kapitole není zahrnuta výměra půd alespoň potenciálně ohrožených záplavou
a u nichž bude potenciálně nezbytné požádat o jejich vynětí z půdního fondu.
Kapitola „C.II.3 Půda“ je zpracována v minimálním možném rozsahu pro posouzení vlivů
záměru na životní prostředí.

C.II.4 Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů.
Geomorfologické poměry.
Kapitola je zpracována na základě geomorfologického členění republiky dle
Demek et al. 1987. V kapitole jsou přiměřeným způsobem nastíněny přirozené
podmínky vývoje a formování původního reliéfu jakož i následné setření rázu
původního přírodního reliéfu antropogenními tvary způsobenými a vymodelovanými
intenzivní těžbou černého uhlí jak v minulosti tak v současnosti. Tedy poklesy terénu,
modelováním odvalů, zakládáním odkališť ale i rekultivacemi vzniklých důlních škod a
budováním dopravní, průmyslové a sídelní infrastruktury.

Z geomorfologického hlediska a z hlediska posuzování vlivu záměru na životní prostředí
je kapitola zpracována vyčerpávajícím způsobem.

Základní geologické údaje
Vzhledem k posuzovanému záměru, tedy pokračování těžby černého uhlí, je
kapitola zcela oprávněně zpracována obšírným a dá se říci vyčerpávajícím způsobem.
V kapitole je popsán geologický vývoj území, cyklická stavba souvrství, uložení
uhelných slojí a překrytí karbonských hornin třetihorními vrstvami včetně informace o
vrstvách zvodnělých silně mineralizovanými fosilními mořskými vodami. Část kapitoly
je věnována i kvartérní geologii. Velká část kapitoly je věnována tektonickému
porušení zájmového území a popisu jednotlivých známých poruch, které jsou
v zájmovém prostoru zjištěny.

Z geologického hlediska a z hlediska posuzování vlivu záměru na životní prostředí je
kapitola zpracována vyčerpávajícím způsobem.
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Přírodní zdroje
Dominantním přírodním zdrojem je karbonské černé uhlí, jehož těžba nebo
přesněji pokračování těžby, je předmětem posuzování tohoto procesu EIA. Dalším
přírodním zdrojem je zemní plyn s dominantním obsahem metanu (až 98%)
akumulovaný v karbonských souvrstvích, který přirozeně vzniká při uhlotvorných
procesech.
Dalším přírodním zdrojem jsou minerální vody vázané na zvodnělé vrstvy
stagnující fosilní mořské vody, které jsou využívány v lázních Darkov a Klimkovice.
Kapitola rovněž upozorňuje na drobná ložiska stavebních hmot jako jsou písky,
cihlářské hlíny a štěrkopísky vesměs se zásobou malého objemu těžitelné suroviny.

Z hlediska posuzování vlivu záměru na životní prostředí je kapitola přírodní zdroje
zpracována dostatečným způsobem.

C.II.5 Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna,
flora, ekosystémy, krajina)
Biogeografické zařazení
Biogeografické zařazení území je provedeno dle Culka 1995. Kapitola
upozorňuje na chráněné či jinak pozoruhodné druhy rostlin. V kapitole je zájmový
prostor rovněž definován zoogeograficky (Buchar 1983, Culek 1996) a fytogeograficky
(Skalický 1988).

Floristické poměry
Floristické poměry jsou definovány z pohledu potencionální přirozené vegetace
a z pohledu aktuálního stavu vegetace. Kapitola obsahuje přehlednou tabulku
zjištěných nejdůležitějších rostlinných společenstev zastižených v záměrem dotčeném
území a dále seznam 39 taxonů zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, včetně
lokalit jejich výskytu v rámci prováděných rekultivací. Seznam je vhodně doplněn
komentářem k pěti zjištěným taxonům zvláště chráněných druhů rostlin zjištěných
v dotčeném území.
Kapitola „Floristické poměry“ se v dostatečném rozsahu zabývá dřevinami
rostoucími mimo les a jejich vlivem na krajinný ráz a mikroklimatické ovlivnění biotopů.

Faunistické poměry
Kapitola je obdobně, jako kapitola floristické poměry zpracována z hlediska
posuzování vlivů záměru na životní prostředí více než dostatečným způsobem.
V záměrem dotčeném území bylo identifikováno 21 taxonů zvláště chráněných druhů
bezobratlých živočichů a 83 taxonů zvláště chráněných druhů obratlovců. Z textu
vyplývá, že velká část zvláště chráněných druhů živočichů je vázána na lokality
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poškozené negativními vlivy těžby jako jsou poklesy terénu, které daly vznik
sekundárním mokřadům a vodním plochám, případně na lokality odvalů, které
poskytují vhodná stanoviště druhům vázaným na disturbované plochy. Kapitola
správně předpokládá, že po ukončení těžebních aktivit taková stanoviště vlivem
přirozené sukcese zaniknou a zmizí i na ně vázané druhy živočichů, ale i rostlin.
Podkladem pro zpracování kapitoly „C.II.5 Základní charakteristiky přírodních
poměrů zájmového území (fauna, flora, ekosystémy, krajina)“ je Biologické hodnocení,
zpracované kolektivem autorů Koutecká Věra, Polášek Zdeněk a Macháček Milan,
která je nedílnou přílohou č. 13 posuzované dokumentace.

Krajina, krajinný ráz
Posuzovaný záměr a na něj navázané průmyslové aktivity, které představují
prolongaci již více než 200 let trvající intenzivní lidské činnosti mají patrně
nejmarkantnější vliv právě na krajinu a krajinný ráz. Toho je si pravděpodobně velmi
dobře vědom i zpracovatel dokumentace, který v úvodu kapitoly provedl základní
vstup do problematiky vývoje krajiny a hodnocení jejích typických znaků a jejich
ovlivnění činností člověka.
Kapitola je velmi citlivě zpracována a neomezuje se pouze na hodnocení vlivů
samotného posuzovaného záměru ale i navazujících aktivit společnosti jako jsou vlivy
dopravní infrastruktury, průmyslové infrastruktury nebo průmyslových areálů a
sídelních ploch.
Součástí kapitoly je rovněž přehledná tabulka základních projevů
posuzovaného záměru a doprovodných vlivů na krajinu a krajinný ráz a jejich význam.

Kapitola „C.II.5 Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora,
ekosystémy, krajina)“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

C.II.6 Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí
Kapitola je rozdělena na podkapitoly „Obyvatelstvo, sídelní struktura“, „Kulturní
památky, hmotný majetek“, „Vztah k územně plánovací dokumentaci“ a „Jiné
charakteristiky ŽP“, která se zabývá hodnocením radonového rizika.
Podkapitola „Vztah k územně plánovací dokumentaci“ upozorňuje na
překročení hranice Olše, jako nepřekročitelné hranice vlivů hornické činnosti na
povrch, které je dle názoru Stavebního úřadu při magistrátu města Karviné v rozporu
se závaznou i směrnou částí ÚP obce Karviná a jeho změnami č. 1 – 7.

Kapitola „C.II.6 Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí“
je zpracována v dostatečném rozsahu.
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Shrnutí kapitoly
Část dokumentace „C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí
v dotčeném území“ je zpracována až na drobné výtky formálního charakteru na
požadované úrovni a plně dostačuje k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení je vyjádřeno stručně a jasně.

Kapitola „C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
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Část D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů
Podkladem pro vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na veřejné zdraví
jsou „Akustická studie“ vypracovaná Vladimírem Sukem, „Rozptylová studie“
zpracovaná Alexandrem Skácelem a „Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví“
zpracované rovněž Alexandrem Skácelem. Dokumentace vyhodnocuje jako
nejvýznamnější vliv na obyvatelstvo hluk a znečištění ovzduší. Při hodnocení
negativních vlivů byl využit princip předběžné opatrnosti a předpokládáno nejvyšší
možné teoretické až hypotetické zatížení dotčených obyvatel pro trvalý pobyt ve
vnějším prostředí. I při tomto přístupu autoři studií a dokumentace nepředpokládají
v hodnoceném období 2011 až 2016 významné negativní dopady v záměrem
dotčeném území.
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr představuje již dlouhodobé
pokračování hornické činnosti, zpracovatel posudku považuje shodně se zpracovateli
dokumentace za rozhodující vlivy na obyvatelstvo vliv sociální, ekonomický a
psychický.
V části kapitoly „Shrnutí“ jsou uvedeny návrhy podmínek souhlasného
stanoviska k omezení negativních vlivů záměru na veřejné zdraví. Všechny navržené
podmínky zapracoval zpracovatel posudku do návrhu podmínek souhlasného
stanoviska.

Kapitola „D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů“
je zpracována v dostatečném rozsahu.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vliv posuzovaného záměru na ovzduší je shrnut do devíti bodů. Řešitelský tým
navrhl k předcházení či omezení potenciálních negativních vlivů na ovzduší několik
podmínek, včetně podmínek týkajících se bodových, liniových případně maloplošných
výstupů důlních plynů na povrch, které jsou autorem posudku zapracovány do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska.
Dokumentace konstatuje, že ovlivnění klimatu se realizací záměru
pokračováním hornické činnosti v letech 2011 až 2016 zásadně nezmění. Z hlediska
mezoklimatu a mikroklimatu dojde postupně ke změnám v okolí rozlivových vodních
ploch vlivem akumulace tepla, kde bude ovlivnění hlavně mikroklimatu trvalé. Jinak je
hodnocení ovlivnění klimatu hodnoceno jako malé, nevýznamné a dočasné.

Kapitola „D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Kapitola je zpracována v souladu s NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku. V kapitole jsou shrnuty výsledky Akustické studie (viz.
Příloha č. 6). V kapitole je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru, který je
prolongací stávající činnosti, nedojde k významným změnám v záměrem dotčeném
území. Tedy, že nedojde k překročení limitů na nových lokalitách a na starých
lokalitách, kde k překročení dochází i v současnosti, zůstanou limity překročeny ve
stejné úrovni.

Kapitola „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
V důsledku realizace záměru dojde k významným poklesům území, které
budou mít za následek změnu odtokových poměrů povrchových vod, jejichž
důsledkem bude vznik nových vodních ploch a zamokřených území. Záměr bude mít i
vliv na kvalitu povrchových vod z důvodu vypouštění zasolených důlních vod do
povrchových recipientů.
Autoři dokumentace podrobně popisují možné negativní vlivy na povrchové a
podzemní vody a navrhli doporučení k omezení identifikovaných negativních vlivů,
které zpracovatel posudku zapracoval do podmínek souhlasného stanoviska.

Kapitola „D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody“ je zpracována v dostatečném
rozsahu.

D.I.5 Vlivy na půdu
Vlivy na půdu vzniknou pouze v lokalitách, kde dojde vlivem poklesu povrchu
terénu na úroveň, která ovlivní vývoj půd hladinou podzemní vody, případně kde dojde
k zaplavení půd. Půdy, které budou negativně ovlivněny hladinou podzemní vody
(zamokřeny), bude nutno tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné, technicky
rekultivovat (odvodnit). Tam, kde nebudou meliorace technicky možné nebo
ekonomicky výhodné, půdy vyjmout ze ZPF nebo PUPFL, sejmout kulturní vrstvy
půdního profilu vhodné k použití pro rekultivace v jiných místech a zamokřené lokality
zatopit nebo ponechat přírodnímu vývoji.
Autory navržená opatření byla zapracována do návrhu podmínek souhlasného
stanoviska.

Kapitola „D.I.5 Vlivy na půdu“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmětem kapitoly se zdá být především odpověď na otázku co bude po roce
2016. Zda bude pokračováno na závodu ČSA v těžbě, či dojde k jejímu útlumu.
Reálné je zatím pokračování v 22. kře DP Doubrava a 11. kře DP Karviná Doly I. Vliv
záměru na dotčené území jinak spočívá ve vytěžení ložiska, které způsobí poklesy
terénu. Dle názoru zpracovatelů dokumentace dojde do pěti let po ukončení těžby
k uzavření puklin vzniklých poklesy a k celkové stabilizaci horninového prostředí, tedy
i k odeznění seismických jevů.

Kapitola „D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje“ je zpracována
v dostatečném rozsahu.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Kapitola vlivy na faunu, flóru a ekosystémy je zpracována s vysokou odbornou
erudicí a dobrou znalostí záměrem dotčeného území. Autoři dokumentace se
samostatně věnují vlivu na floru, faunu a ekosystémy. Součástí kapitoly je rovněž
podrobnější popis jednotlivých rekultivačních akcí. Autoři dokumentace navrhli řadu
doporučení, které zpracovatel posudku zapracoval do návrhu souhlasného stanoviska.

Kapitola „D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

D.I.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
V úvodu je uvedeno, že území dotčené posuzovaným záměrem je již
v současné době výrazně poznamenáno dosavadní těžbou a dalšími lidskými
aktivitami. Za nejvýraznější změnu krajinného rázu vyvolaného záměrem je vývoj
území na lokalitě Kozinec – Špluchov z důvodu vzniku rozsáhlé poklesové kotliny,
která bude zaplavena vodou. K další výrazné změně dojde překrytím doubravských
nádrží.

Kapitola „D.I.8 Vlivy na krajinu“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Autoři dokumentace řeší vliv na hmotný majetek ve struktuře jednotlivých
dobývacích prostorů a ker. V případě objektů ohrožených podzemní vodou pak podle
dotčených obcí (výjimka Ohradník Doubrava).
Zpracovatelé dokumentace navrhli řadu doporučení, která jsou zpracovatelem
posudku zapracována do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.

Kapitola „D.I.9
Vlivy na hmotný majetek, a kulturní památky“
v dostatečném rozsahu.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů

Kapitola je zpracována stručně a jednoznačně.

Kapitola „D.II. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti“ je
zpracována v dostatečném rozsahu.

Možnosti přeshraničních vlivů
Stavba nemá přeshraniční vlivy.

D.III.

Charakteristika environmentálních
nestandardních stavech.

rizik

při

možných

haváriích

a

Kapitola je zpracována jasně a přehledně s vysokým stupněm předběžné
opatrnosti. Z pohledu posuzovatele nejsou žádné připomínky zásadního charakteru.
Kapitola „D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech.“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Autoři posuzované dokumentace zpracovali tuto kapitolu formou komplexního
souboru doporučení, které vychází z vyhodnocení jednotlivých kapitol dokumentace.
Navržená opatření jsou přiměřeným způsobem zapracována do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska.
Kapitola „D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ je zpracována v dostatečném
rozsahu.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Lze konstatovat, že použité metody, metodiky a postupy jsou zcela adekvátní
posuzovanému záměru, stavu a charakteru posuzovaného zájmového území a úrovni
současného vědecko - technického poznání.

Kapitola „D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Autoři posuzované dokumentace s odkazem na rozsah a komplikovanost
řešeného záměru definovali celkem deset oblastí ve kterých se objevila řada nejistot a
neurčitostí. S jejich vyjádřením autor posudku souhlasí.

Kapitola „D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
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Část E
Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace je zpracována jako jednovariantní, tedy pokračování těžby
černého uhlí. Za nulovou variantu by mohla považována možnost ukončení hornické
činnosti, tj. jak je v kapitole uvedeno, postupný útlum činnosti od konce roku 2010.
Jako technická varianta by mohla být uvažována varianta změny technologie
těžby na zakládku, která však byla v přílohách dokumentace vyhodnocena jako
nevhodná a v dokumentaci proto nebyla dále rozvedena.

Část E „Porovnání variant řešení záměru“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

Část F
Závěr
Se závěrem, že záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 až 2016“ lze při respektování
navrhovaných opatření doporučit k realizaci, se plně ztotožňuje i zpracovatel posudku.

Kapitola „Část F Závěr“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

Část G
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Uvedená část dokumentace je zpracována vyčerpávajícím způsobem, který
zahrnuje historii vývoje posuzovaného záměru (předchozí etapy), stručný popis
dotčeného území a popis vlivu záměru na životní prostředí.

Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je
zpracována v dostatečném rozsahu.

Část H
Přílohy
Jak již bylo uvedeno v části „II.1 Úplnost dokumentace“ posuzovaná
dokumentace má celkem 13 příloh, které se detailně zabývají hodnocením
jednotlivých složek životního prostředí území dotčeného posuzovaným záměrem.
Zpracovatel posudku nemá k přílohám a jejich rozsahu zásadních připomínek.
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Shrnutí obsahového posouzení dokumentace
Dokumentaci EIA považuji za kvalitně zpracovanou. K dokumentaci nemám
zásadních připomínek. Připomínky zpravidla formálního charakteru, které
pravděpodobně často vznikly přepisováním jednotlivých verzí dokumentace jsou
uvedeny, nebo komentovány přímo u posuzovaných částí.
Dokumentace je zpracována dostatečném rozsahu i detailu pro zpracování
posudku a formulaci návrhu stanoviska.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem, že záměr „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA
v období 2011 až 2016“ lze při respektování navrhovaných opatření doporučit
k realizaci.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na
životní prostředí
V dokumentaci je uvažována pouze jedna varianta, kterou je pokračování
realizace již probíhajícího záměru, který byl posouzen předchozím procesem EIA.
Nulovou variantou může být pouze postupné utlumení hornické činnosti po roce
2010, které by však bylo v rozporu se zákonem č. 44/1988 Sb., v platném znění.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících státní hranice
Záměr nemá vlivy na životní prostředí přesahující státní hranice.
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III.

POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Realizace záměru představuje především prolongaci dosavadní činnosti, která
je v posuzovaném území intenzivně provozována již více než 200 let.
Z hlediska negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí se jeví jako
nejvýznamnější otázky negativního vlivu hluku, znečišťování ovzduší a
socioekonomické či psychologické vlivy. Negativní vlivy hluku a znečištění ovzduší je
možné snížit použitím technických a organizačních opatření k omezení jejich emisí a
šíření. V případě hluku například vybudováním vhodných protihlukových bariér a
omezením činnosti v nočních hodinách, v případě znečištění ovzduší pak včasným
skrápěním odkrytých ploch, omezením pojezdových rychlostí atd. Soubor opatření je
rozsáhle popsán v návrhu podmínek souhlasného stanoviska. Socioekonomické či
psychologické negativní vlivy záměru lze dle názoru zpracovatelů dokumentace i
posudku omezit (ne zcela odstranit) včasnou a otevřenou komunikací mezi obyvateli
dotčených měst a obcí a oznamovatelem záměru, tedy OKD a.s.
Technické řešení záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu
Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 až 2016“
je
v předložené dokumentaci dostatečně popsáno a odpovídá dosaženému stupni
vědeckého a technického poznání.

IV.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K
PREVENCI,
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak již bylo uvedeno výše, posuzovaný záměr přestavuje lidskou aktivitu, která
je v dané lokalitě provozována již více než 200 let. Z uvedeného hlediska má
oznamovatel, jakož i samosprávné orgány a jednotliví občané, obrovské osobní
zkušenosti a hlavně znalosti s posuzovanou problematikou. V žádném případě se pro
ně nejedná o neznámý fenomén. Historická a osobní zkušenost se projevuje
především v rozsahu navržených opatření a požadavku jejich zapracování do
podmínek souhlasného stanoviska. Do návrhu podmínek souhlasného stanoviska byly
doplněny všechny relevantní návrhy vyplývající z doporučení zpracovatelů
dokumentace, připomínek dotčených orgánů, veřejnosti, a zpracovatele posudku.
Tam, kde byly relevantní podmínky podobné, zpracovatel posudku je sloučil do jediné
podmínky a to tak, aby podmínka vyhovovala požadavkům všech navrhovatelů.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 65, Praha 10 – odboru posuzování vlivu na životní prostředí a IPPC
předána níže uvedená vyjádření obdržená k dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb.
Přehled všech zaslaných vyjádření
1.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, oblastní inspektorát Ostrava,
Valchařská 15, 702 00 Ostrava, (RNDr. Helena Kameníčková, č.j.:
ČIŽP/49/IPP0803013.005/09/VMJ; ze dne 19. 2. 2009), Věc: Vyjádření
k dokumentaci záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016“ dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí

2.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, (MUDr. Pavla Urbánková, č.j.: HOK/KA484/215.1.2/09 ze dne 27. 2. 2009 ), Věc: „Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Karviná“ – vyjádření k dokumentaci záměru dle zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů

3.

Magistrát města Karviné, odbor životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733
24 Karviná-Fryštát, (Aleš Lojkásek, č.j.: MMK/014173/2009, ze dne 23. 2.
2009), Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů - vyjádření

4.

Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, Staré náměstí 76, 735 11
Orlová-Město, (Bc. Dana Tichá, č.j.: MUOR-OŽP/5824/2009/CAG ze dne 27. 2.
2009), Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměrů na životní prostředí:
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu ČSA na období 1011 - 2016

5.

MŽP, odbor odpadů, Vršovická 65, Praha 10, (RNDr. Zdeňka Bubeníková,
Ph.D., č.j.: 1422/720/09 ze dne 23 .2. 2009), Věc: Vyjádření k dokumentaci
vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016“ na životní
prostředí zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

6.

MŽP, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, Praha 10, (Ing. Jan Kužel, č.j.:
315/820/09, 6463/ENV/09 ze dne 5. 2. 2009,), Věc: Posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů –
zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 –
2016“ na životní prostředí

7.

MŽP, odbor ochrany vod, Vršovická 65, Praha 10, (Ing. Veronika Jáglová,
č.j.: 279/740/09 ze dne 10. 2. 2009), Věc: „Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 –
2016“ – zveřejnění dokumentace

8.

MŽP, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, Praha 10, (Ing. Petr Dobrovský č.j.:
476/610/09,6463/ENV/09 ze dne 16. 2. 2009), Věc: Posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů –
zveřejnění dokumentace vlivů záměru na ŽP – „Pokračování hornické činnosti
OKD, a.s. – 2011 – 2016“
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9.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě ,
Korejská 12, 702 00 Ostrava, (Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, č.j.: NPÚ381/488/2009 ze dne 6. 2. 2009), Věc: Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 - 2016

10.

Obec Dětmarovice, 735 71, (Ing. Lumír Mžik, ze dne 24. 2. 2009), Věc:
Posouzení vlivů na ŽP podle zák. čís. 100/2001 Sb., v platném znění vyjádření Obce Dětmarovice k předložené dokumentaci EIA na léta 2011 2016

11.

Obec Doubrava, Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava, (Ing. Květuše Szyroká,
č.j.: OUDo/2009/0162/HS/Sz ze dne 25. 2. 2009), Věc: Vyjádření k posouzení
vlivů na životní prostředí podle zák. čís. 100/2001Sb., ve znění pozdějších
předpisů - vyjádření obce Doubrava k předložené dokumentaci EIA na léta
2011 – 2016

12.

Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava – Mor.
Ostrava, (Ing. Martin Štemberka, č.j.: 964/2009-630/Ing.Or/Mc ze dne 23. 2.
2009), Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické
činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, závodu ČSA v období 2011 – 2016“ na
životní prostředí

13.

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát (Ing.
Dalibor Závacký, č.j.: MMK/013901/2009 ze dne 20. 2. 2009), Věc:
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – stanovisko obce

14.

Svaz občanských sdružení Karvinského regionu, V zákoutí 1135/3, 734 01
Karviná - Ráj (Ing. Václav Gavlovský, Bronislav Szwarc, ze dne 20. 2. 2009),
Věc: Připomínky k dokumentaci „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu
ČSA v období 2011 – 2016

15.

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, pracoviště
Ostrava, Libušina 8, 702 99 Ostrava, (Ing. Sylva Lokajová, č.j:
OpO/OV/225/09-Kup ze dne 17. 2. 2009), Věc: Posuzování vlivů na životní
prostředí – Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016 – sdělení

16.

MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX, prac. Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava,
(Ing. Tomislav Střelec, CSc., č.j.:580/2027/ENV/09, 001054/S-5 ze dne 5. 3.
2009), Věc: Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016

17.

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské úpravy a
ochrany lesů, č. útvaru: 16210, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, (Ing. Jiří John,
č.j.:8950/09-16210 ze dne 17. 3. 2009), Věc: Dokumentace vlivů záměru
„Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, v dobývacích
prostorách závodu ČSA v období 2011 -2016“ na životní prostředí

18.

Město Orlová, Orlová, (MUDr. Jiří Michalík, ze dne: 10. 3. 2009), Věc:
Stanovisko města Orlová k dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické
činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA
v období 2011 – 2016“ na životní prostředí

19.

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a
zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, (Ing. Tomáš Kotyza, č.j.: MSK
20264/2009 ze dne 9.3. 2009), věc: Vyjádření k dokumentaci záměru
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„Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016“ dle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí
20.

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava 1, (Ing. Petr Březina, č.j.
1563/15.6/921/09/Kuh ze dne 11.3. 2009), Věc: Vyjádření k „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu
ČSA v období 2011 – 2016 – Dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí
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Obsah příslušného vyjádření a hodnocení zpracovatele posudku:
1. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, oblastní inspektorát Ostrava,
Valchařská 15, 702 00 Ostrava, (RNDr. Helena Kameníčková, č.j.:
ČIŽP/49/IPP0803013.005/09/VMJ; ze dne 19. 2. 2009)
Obsah vyjádření:
1. Připomínky uplatněné ve zjišťovacím řízení jsou v dokumentaci zapracovány
2. Do podmínek stanoviska požadují zapracování kapitoly 7.1 Obecné zásady
z Biologického hodnocení
3. Upozorňují na rozpor v řešení způsobu likvidace odpadních vod po roce 2011 a
v rekultivaci nádrží. Požadují upřesnění způsobu likvidace odpadních vod po
roce 2011 v souvislosti s rekultivacemi nádrží
Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1. Bez komentáře
ad 2. Požadavek zapracování obecných zásad z kapitoly 7.1. přílohy č. 13 –
Biologické hodnocení, zpracované kolektivem autorů Koutecká V.,
Polášek Z., a Macháček M., byl zpracovatelem posudku plně
akceptován a požadavek je zapracován do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska.
ad 3. Problematika čištění odpadních vod – zpracovatel posudku zapracoval
do podmínek souhlasného stanoviska podmínku upřesnění způsobu
likvidace odpadních vod v nádrži Do - 1 po roce 2011 v souvislosti
s rekultivacemi nádrží. Způsob řešení odsouhlasí odpovídající orgán
státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Termín: do zahájení
realizace rekultivace nádrží.

2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, (MUDr. Pavla Urbánková, č.j.: HOK/KA484/215.1.2/09 ze dne 27. 2. 2009)
Obsah vyjádření:
1. Shrnují posouzení vlivů na veřejné zdraví v dokumentaci a uvádějí, že
z hlediska vlivu záměru na veřejné zdraví se očekává převaha pozitivních
důsledků realizace
2. S předloženou dokumentací souhlasí
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
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3. Magistrát města Karviné, odbor životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733
24 Karviná-Fryštát, (Aleš Lojkásek, č.j.:MMK/014173/2009, ze dne 23. 2. 2009)
Obsah vyjádření:
1. Souhlasí za předpokladu dodržení uvedených opatření viz příloha č.3
k posudku
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře. Požadované podmínky jsou zapracovány do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska.

4. Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, Staré náměstí 76, 735 11
Orlová-Město, (Bc. Dana Tichá, č.j.: MUOR-OŽP/5824/2009/CAG ze dne 27. 2.
2009)
Obsah vyjádření:
Ve vztahu k zákonu č.254/2001 Sb., o vodách
−

Bez připomínek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
Ve vztahu k § 50 odst.1 písm.a) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
1. Požadují přijetí opatření zabraňujících zhoršování kvality ovzduší
2. Požadují přijetí technicko-organizačních opatření vedoucích ke snížení
sekundární prašnosti
3. Požadují provádět pravidelná měření emisí TZL na výstupu z ventilátorů (min
1x za 2 roky
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře. Požadované podmínky jsou zapracovány do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska.
Ve vztahu k § 79 odst.3 písm.c) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
−

Bez připomínek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.

Ve vztahu k zákonu č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

47

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011-2016

1. Cílový stav rekultivačních akcí v oblastech biocenter a biokoridorů směřovat dle
možností ke stavu schválenému v územním plánu
2. V místech, kde dojde k poklesu a změnám v terénu, které způsobí rozdíl v
charakteru biotopu od původního stavu, bude nutné následně projednat změnu
územního plánu z hlediska charakteru ÚSES
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře. Požadavky jsou zapracovány do podmínek souhlasného
stanoviska.
Ve vztahu k zákonu č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF
1. V dokumentaci je nedostatečným způsobem zpracován vliv záměru na ZPF,
přestože ze závěrů zjišťovacího řízení vyplývá, že dokumentace má být mj.
zpracována s důrazem na ochranu půdy
2. Z dokumentace není zřejmý konkrétní rozsah dotčených zemědělských
pozemků
3. Žádají o doplnění již navržených opatření k ochraně půdy (kapitola D.IV.):
•

v závislosti na vyhodnocování možností zamokření terénu v předstihu
odnímat půdu ze ZPF (souhlas dle § 9 odst.6 cit.zák.) a provádět skrývky
zemin ornice aj.kulturních vrstev půdy

•

od realizace odvodnění či provádění skrývek upouštět pouze z důvodů
ochrany přírody nebo technicky nemožného řešení

•

Odklizové zeminy ukládat ve vytěžených prostorech (§ 8 cit.zák.)

Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1. Negativní vliv posuzovaného záměru na půdy (jak na ZPF tak i na
PUPFL) spočívá v poklesu terénu na úroveň, kdy půda začne být
ovlivňována hladinou podzemní vody (vývoj hydromorfních půdních
znaků a vývoj hydromorfních půdních typů - glejů) nebo zatopení půd.
V případě ovlivnění půd podzemní vodou dochází ke snížení bonity
(úrodnosti půdy) a změně zařazení půdy do bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ). V takovém případě je vhodné posoudit
možnost změny kultury (např. orná půda x louka) nebo změnu kultur
zemědělské a nezemědělské půdy ve smyslu §2 zákona č. 334/1992
Sb., v platném znění. V případě zátopy pak dochází k trvalé ztrátě
půdního fondu. V takovém případě je nezbytné v dostatečném předstihu
požádat ve smyslu §9 zákona č. 334/1992 Sb., o odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu. Žadatel ve smyslu §9, odst. 4 uvedeného
zákona musí žádost doložit náležitostmi uvedenými v §9, odst. 5
citovaného zákona. Součástí dokumentace je příloha č. 11 –
Hydrogeologická studie, která se detailně zabývá zamokřením půd.
Studie vyhodnocuje ovlivnění terénu, tedy i půd vodou v důsledku
poklesů vyvolaných těžbou černého uhlí v záměrem dotčeném území.
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ad 2. Je pravda, že studie je doplněna rozsáhlými mapovými podklady se
zákresy území, která budou zatopena případně zamokřena, ale
postrádá tabelární vyjádření dotčených pozemků tak, aby toto
vyhovovalo náležitostem žádosti o odnětí půd ze zemědělského §9,
odst. 5 zákona 334/1992Sb. v platném znění. Zpracovatel posudku
proto zapracoval do návrhu podmínek souhlasného stanoviska
požadavek provedení pedologického průzkumu na základě kterého
bude požádáno o odnětí půd ze zemědělského půdního fondu.
Uvedený průzkum bude pravidelně zpřesňován (1x za rok) na podkladě
reálných poklesů terénu a tak bude zpřesňován rozsah zamokření a
zatopení půd, což umožní včas žádat o odnětí půd z ZPF případně
požádat o změnu kultury.
ad 3. Zpracovatel posudku akceptuje požadavek doplnění navržených
opatření a ta jsou zapracována do návrhu podmínek souhlasného
stanoviska.
Ve vztahu k zákonu č.289/1995 Sb. o lesích
−

Bez připomínek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
Ve vztahu k zákonu č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a k zák. č.
136/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
−

Bez připomínek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
Ve vztahu k § 6 odst.1 písm.e) a f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)
−

Bez připomínek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.

5. MŽP, odbor odpadů – vnitřní sdělení, Vršovická 65, Praha 10, (RNDr.
Zdeňka Bubeníková, Ph.D., č.j.: 1422/720/09 ze dne 23 .2. 2009)
Obsah vyjádření :
−

Bez zásadních připomínek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
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6. MŽP, odbor ochrany ovzduší – interní sdělení, Vršovická 65, Praha 10, (Ing.
Jan Kužel, č.j.: 315/820/09, 6463/ENV/09 ze dne 5. 2. 2009)
Obsah vyjádření :
1. Z provedených modelových výpočtů (viz rozptylová studie) pro znečišťující
látky NO2, benzo(a)pyren, benzen, metan, TSP a PM10 vyplývá, že stanovené
imisní limity pro NO2 a benzenu nebudou překračovány ani v součtu
s pozaďovým znečištěním ovzduší daného území
2. Imise metanu budou lokálně významné – požadují dodržovat opatření
uvedené v dokumentaci (kap. D.IV.)
3. U částic PM10 a benzo(a)pyrenu by mohlo v souvislosti se stávajícím
problematickým imisním pozadím předmětné lokality docházet k překročení
imisního limitu
4. Lokalita je po imisní stránce charakterizována jako vysoce zatížená
registrovanými stacionárními zdroji znečištění ovzduší, lze konstatovat, že
emise znečišťujících látek emitovaných do vnějšího ovzduší se nebudou měnit
ve srovnání se stávajícím stavem a tedy i podíl vlivu záměru na kvalitu ovzduší
se nebude lišit od současné úrovně
5. Při dodržování opatření k prevenci navržené v dokumentaci považují záměr za
akceptovatelný
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře. Podmínky uvedené v dokumentaci v kapitole D.IV. jsou
zapracovány do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.

7. MŽP, odbor ochrany vod – vnitřní sdělení, Vršovická 65, Praha 10, (Ing.
Veronika Jáglová, č.j.: 279/740/09 ze dne 10. 2. 2009)
Obsah vyjádření:
1. Požadavky na ochranu vod (viz interní sdělení z 12.2.2008 č.j.10090/ENV/09,
412/740/08) jsou v dokumentaci respektovány
2. Při jejich dodržení s předloženým záměrem souhlasí
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.

8. MŽP, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, Praha 10, (Ing. Petr Dobrovský č.j.:
476/610/09,6463/ENV/09 ze dne 16. 2. 2009)

Obsah vyjádření:
1. Požaduje důsledné dodržení navrhovaných sanačních a kompenzačních
opatření.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře. Sanační a kompenzační opatření jsou zapracována do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska. Kontrola dodržování souhlasných, stanoviskem
stanovených podmínek je zajištěna stanovením podmínky nezávislého a pravidelného
vyhodnocování stanovených podmínek a pravidelným seznamováním veřejnosti
s jejich naplňováním – podmínka informování široké veřejnosti.

9. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě ,
Korejská 12, 702 00 Ostrava, (Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, č.j.: NPÚ381/488/2009 ze dne 6. 2. 2009)
Obsah vyjádření:
1. Uvádějí výčet kulturních památek a plošně chráněných území nacházejících se
v zájmovém území, které nesmí být ohroženy důlní činností – viz příloha č.9
2. Opatření navržená zpracovatelem dokumentace (monitorování potenciálních
vlivů pokračující hornické činnosti na památkově chráněné objekty v obci
Doubrava ve vztahu k vlivu poklesu a průběžně řešit případnou prevenci škod
na těchto objektech) jsou v souladu se zájmy památkové péče a pomohou
minimalizovat negativní vlivy hornické činnosti na kulturní památky nacházející
se v dotčeném území
3. Upozorňují, že vzhledem k evidenci zájmového území jako území s vyšší
pravděpodobností výskytu archeologických nálezů (areál bývalého
benediktýnského opatství v Orlové, pravěké naleziště v k.ú. Dětmarovice,
středověká a novověká jádra obcí Dětmarovice, St.Město u Karviné a
pravděpodobně i Čula, Koukolná, Doubrava u Orlové a města Fryštát) je nutné
písemné ohlášení stavebních činností v zájmovém území příslušnému
pracovišti Archeologickému ústavu AV ČR (a to včetně stavebních záměrů
realizovaných ve vazbě na záměr – skrývky ornice související s budováním
povrchových zařízení, odvalů apod.) a následně požadují umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu (viz dohoda uzavřená podle odst.1,§
22, zák.č.20/1987 Sb.)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře, opatření k ochraně kulturních památek a archeologických
nalezišť jsou zapracována do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.

10. Obec Dětmarovice, 735 71, (Ing. Lumír Mžik, ze dne 24. 2. 2009)
Obsah vyjádření
−

V dokumentaci nejsou zakotveny některé požadavky vznesené ze strany MŽP
ČR, Odboru státní správy Ostrava, Občanských a ekologických organizací
sdružených v Karvinském regionu aj., které byly písemně uplatněné před
zpracováním dokumentace :

1. Zpracování EIA na léta 2011-2016 je pouze výsečí těžby v dané oblasti
v krátkém časovém horizontu. Je třeba řešit všechny střety až do doby vyuhlení
ložiska (zák.č.128/2000 Sb., rozsudek NSS čj.7 A 133/2002 ze dne
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27.10.2004). Zpracování EIA na léta 2011 – až delší časový úsek by dle dosud
zpracovaných podkladů bylo možné (existují mapové a další podklady
zpracované Dolem ČSA, geologický průzkum dané oblasti…). Technická
norma ČSN 730039, předaná zpracovateli dokumentace ze stany zadavatele
Dolu ČSA, a zpracovatelem dokumentace používána jako závazná, byla již
zrušena.
2. Schází objektivní vyhodnocení efektivnosti EIA na léta 2003-2010. Všech
opatření a jejich plnění jako základ pro navrhovaná nová opatření u nové EIA
3. Schází objektivní vyhodnocení plnění podmínek pro přípravu a realizaci
hornické činnosti ze Stanoviska MŽP ČR ze dne 20.5.2003. Návrh EIA na léta
2011-2016 vychází pouze z hodnocení zadavatele, Dolu ČSA ze dne
11.12.2008 (pravomocný rozsudek NSS čj.7 As 21/2007 ze dne 11.12.2008
hodnocení Dolu ČSA částečně vyvrací)
4. Kapacitní údaje těžby na léta 2011 - 2016 nevypovídají o prostoru a rozsahu
těžby v dané oblasti. Je nutno respektovat vyjádření obce Dětmarovice
z 5.3.2008.
5. Z důvodů uvedených v bodě 1) nelze provádět změny ÚPD obce ve vztahu k
pokračování těžby bez výhledu zpracované EIA na delší časové období než
2011-2016. Žádají o doplnění mapy součtu poklesů na období 2000-2016.
6. Dle vyjádření MŽP ČR ze dne 26.3.2008 je nutno zpracovat EIA s důrazem na:
6.1.

Možnosti šetrné těžby (např. zafoukávání)

6.2.

Střety s územně plánovacími dokumenty

6.3. Jde o zachování přirozeného životního prostředí a ochranu systému
ekologické stability území
7. Nesouhlasí s tvrzením, že se kvalita ovzduší významně nezhorší. Prašnost
z rekultivačních prací, z dopravy a manipulace s hlušinou negativně ovlivní
kvalitu ovzduší v této lokalitě i v lokalitách přilehlých.
8. Nesouhlasí s tvrzením, že nedojde k ohrožení vody ve studnách
v Dětmarovicích. Při svahových pohybech je předpoklad narušení kolektoru
podzemních vod, snížení hladiny vody a její kvality ve studnách. Je nezbytné
přidat vrt na k.ú. obce a monitorovat stav a kvalitu vody.
9. Trvají na monitorování seismických jevů na k.ú.Dětmarovice a to alespoň na 2
místech vybavených příslušnými přístroji
10. Požadují pokračování již probíhajícího monitoringu svahových deformací na
k.ú. Dětmarovice a k.ú. Doubrava za spolufinancování ze strany Dolu ČSA a to
do doby odeznění vlivů, minimálně do r. 2016
11. Je nezbytné uzavřít novou dohodu na podmínkách stanovených MŽP ČR mezi
Dolem ČSA a Obcí Dětmarovice k rámcovému řešení střetů zájmu (stávající
střednědobá dohoda je uzavřena do roku 2010)
Stanovisko zpracovatele
ad 1. Zpracování dokumentace EIA na léta 2011 – 2016 - Připomínka
vyjádření je totožná s vyjádřením č. 16 (MŽP ČR, odbor výkonu státní
správy IX ) a je vypořádána v odstavci ad 1, vyjádření č. 16. Stalo se
obecně zažitou nepravdou, že normy ČSN byly zrušeny. Pravdou je, že
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ČSN normy již nesou závazné, ale mají povahu minimálních
požadavků, protože řada jiných norem, například i interních norem
výrobců je podstatně přísnější. Použití normy ČSN 730039 je zcela
korektní.
ad 2. Objektivní vyhodnocení efektivnosti EIA - Připomínka vyjádření je
totožná s vyjádřením č. 16 (MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX ) a
je vypořádána v odstavci ad 5 Dílčí připomínky - Vyhodnocení plnění
podmínek souhlasného stanoviska z předchozího procesu EIA
samotným oznamovatelem záměru ve vyjádření č. 16.
ad 3. Objektivní vyhodnocení plnění podmínek pro přípravu... Posuzovaný záměr je nový, samostatný proces EIA. Zadavatel a
zpracovatel dokumentace vyhověl požadavku na vyhodnocení
efektivnosti EIA a plnění podmínek pro přípravu a realizaci hornické
činnosti ačkoliv toto není požadavkem zákona č. 100/2001 Sb.
Připomínku lze vyhodnotit obdobně, jako připomínku č. 2. Objektivní
vyhodnocení plnění podmínek pro přípravu a realizaci hornické činnosti
může provést pouze orgán státního dohledu, který vydal příslušné
rozhodnutí.
ad 4. Kapacitní údaje těžby – v dokumentaci jsou uvedeny údaje o
předpokládané těžbě na základě znalostí vyplývajících z dosavadní
prozkoumanosti dobývacího prostoru. Proces EIA posuzuje těžbu
černého uhlí na úrovni bloků a dopad těžby na povrch je predikován
v poklesových mapách, které jsou součástí dokumentace. Do podmínek
souhlasného stanoviska jsou zapracovány požadavky na pravidelné
zpřesňování vlivu těžby na povrch a pravidelné informování obyvatel
území dotčených negativními vlivy posuzovaného záměru.
ad 5. Provádění změn v územně plánovací dokumentaci - Vztah územně
plánovací činnosti a zabezpečení ochrany nerostného bohatství
upravuje §15 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění, který v odst.1
výslovně stanovuje: „K včasnému zabezpečení ochrany nerostného
bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet
z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách
poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí České republiky;
přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat
řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a
dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.“
Z uvedeného vyplývá, že ochrana výhradního ložiska má přednost před
změnami územně plánovací dokumentace a ložisko je chráněno do
doby jeho účelného využití. Proto doba výhledu těžby zpracovaná
posuzovanou dokumentací EIA nemá na změny územně plánovací
dokumentace vliv. Dle názoru zpracovatele posudku jsou poklesové
mapy zpracovány v rozsahu dostačujícím k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí.

53

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011-2016

ad 6. Možnosti šetrné těžby – Možnosti šetrné těžby jsou v dokumentaci
dostatečně posouzeny, zejména v příloze č. 9.1 – Posouzení možností
zakládání na Dole Karviná, závodu ČSA a příloze č. 9.2 – Znalecký
posudek – Posouzení možnosti zakládání činných dolů OKR na
Karvinsku, Důl ČSA. Změnu těžební technologie lze posuzovat rovněž
z pohledu BAT (z anglického the Best Available Technology - nejlepší
dostupná technologie - technika). BAT představuje nejlepší dosud
vynalezené technologie dostupné z hlediska technického a
ekonomického; o BAT se často hovoří v případě, že se jedná o řešení
nějakého problému zasahujícího negativně do životního prostředí. Při
hodnocení a stanovení nejlepších dostupných technik se vychází
především z technické úrovně zařízení, zejména z pohledu dosahované
výše emisí a množství produkovaných odpadů, materiálové a
energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení
(EMAS, ISO 14001, zásad správné zemědělské praxe, apod.),
ekonomických možností provozovatele zařízení při dosažení
regionálních standardů životního prostředí a důležitými podklady, které
musí být v rozhodování zohledněny, jsou plány snižování emisí, plány
odpadového hospodářství, podmínky provozu vycházející z
dokumentace a stanoviska EIA, zařazení oblasti do systému Natura
2000, atp (zdroj. www.cenia.cz).
ad 7. Nesouhlas s tvrzením – kvalita ovzduší – Kvalita ovzduší byla
v dokumentaci posouzena na úrovni a způsobem, který odpovídá praxi
posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušné orgány státní správy se
způsobem vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší souhlasí a
navrhly opatření, která jsou zapracována do návrhu souhlasného
stanoviska k ochraně čistoty ovzduší a omezování prašnosti.
ad 8. Nesouhlas s tvrzením – ohrožení vody – Dokumentace je zpracována
na úrovni současných poznatků a v případě teoreticky možných a těžko
předvídatelných svahových pohybů, poklesů terénu a seismických jevů
nelze zcela vyloučit že nedojde k ovlivnění vodních kolektorů jak
s ohledem na výšku hladiny vod, tak i kvality vody. Uvedené jevy je
nutno pojímat jako akceptovatelné riziko, které lze snadno monitorovat.
Zpracovatel posudku dokumentace souhlasí s přidáním vrtu
v katastrálním území obce Dětmarovice nebo zařazením vrtu na parcele
ppč.3688 v k.ú. Dětmarovice, který je již mimo dobývací prostor, do
monitorovací sítě.
ad 9. Monitorování seismické aktivity – Zpracovatel posudku dokumentace
považuje monitorování projevů seismických jevů na katastrálním území
obce Dětmarovice za účelné. Z hlediska plochy katastru obce však
považuje za přehnaný požadavek na vybavení dvou monitorovacích
bodů a kloní se k názoru, že jeden bod je dostačující. Přesto nechává
uvedený požadavek otevřený a do návrhu podmínek souhlasného
stanoviska zapracoval požadavek instalovat na území obce
Dětmarovice minimálně jednu monitorovací stanici seismické aktivity.
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ad 10. Monitorování svahových deformací – zpracovatel posudku
dokumentace souhlasí s požadavkem monitorování svahových
deformací na území obce Dětmarovice a požaduje podmínky
monitorování zapracovat do střednědobé dohody mezi Obcí
Dětmarovice a Dolem ČSA na období 2011 až 2016.
ad 11. Uzavření střednědobé dohody – zpracovatel posudku dokumentace
považuje za vhodné, aby se účastníci potenciálních střetů zájmů
vyvolaných realizací záměru dohodli na mimosoudních postupech jejich
řešení, zvláště, pokud taková dohoda již byla v minulosti uzavřena.
Z uvedeného důvodu, zpracovatel posudku dokumentace zapracoval do
návrhu souhlasného stanoviska podmínku uzavření nové střednědobé
dohody mezi Obcí Dětmarovice a Dolem ČSA na období 2011 až 2016
a to do doby zahájení realizace záměru. Dohoda musí obsahovat
ustanovení o monitorování svahových deformací, monitorování stavu
(výška hladiny) a kvality podzemní vody a monitorování seismické
aktivity.

11. Obec Doubrava, Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava, (Ing. Květuše Szyroká,
č.j.: OUDo/2009/0162/HS/Sz ze dne 25. 2. 2009)

Obsah vyjádření
−

Bez připomínek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře

12. Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava – Mor.
Ostrava, (Ing. Martin Štemberka, č.j.: 964/2009-630/Ing.Or/Mc ze dne 23. 2.
2009)

Obsah vyjádření
Bez požadavků a bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře

13. Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát (Ing.
Dalibor Závacký, č.j.: MMK/013901/2009 ze dne 20. 2. 2009)
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Obsah vyjádření
−

S předkládanou dokumentací souhlasí za předpokladu dodržení opatření
uvedených v zaslaném dopise viz příloha č.13 .

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře. Navržená opatření jsou zapracována do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska.

14. Svaz občanských sdružení Karvinského regionu, V zákoutí 1135/3, 734 01
Karviná - Ráj (Ing. Václav Gavlovský, Bronislav Szwarc, ze dne 20. 2. 2009)
Obsah vyjádření

− V předkládané dokumentaci nejsou z větší části respektovány vznesené
písemné požadavky účastníků uplatněné v rámci řízení a vychází ve většině
případů pouze ze záměrů těžební společnosti. Jedná se zejména o požadavky:
1. Nedostatečné zdůvodnění činnosti po roce 2016 (tj do vyuhlení zásob)

2. Nelze souhlasit s tvrzením, že nedojde k výraznému zhoršení životního
prostředí (rekultivační práce mohou mít vliv na zhoršení kvality již tak špatného
stavu v tomto regionu)
3. Souhlasí s doplněním dokumentace k problematice důlních otřesů a trhacích
prací velkého rozsahu a požadují jako podmínku stanoviska MŽP stanovení
povinnosti dohody těžební společnosti a dotčených obcí a měst na instalaci a
zřízení monitorovacích míst
4. Nesouhlasí s výsledkem provedeného ekosociologického průzkumu (z důvodů
účelově vybraných vlastníků nemovitostí)
5. Nesouhlasí s tvrzením zpracovatele dokumentace proto, že nebyla uveřejněna
tabulka porubů s požadovanými údaji – tyto údaje musí být těžební společnosti
známy, na jejich základě znalci vypočítávají možné vlivy na povrch a povrchové
objekty u porubů povolených v dané kře a u porubů nepovolených. Na základě
jakých podkladů byla zpracována předmětná dokumentace?
6. V přílohové části schází doplnění otřesových pásem v DP
7. V předloženém materiálu by měl být posouzen a zohledněn psychický vliv na
občany, především děti, způsobený důlními otřesy včetně trhacích prací
velkého rozsahu
8. Oponent by měl ověřit věrohodnost poklesových map, především výskyt
„ostrůvků“ V.skupiny stavenišť v pásmech III. a IV. skupiny stavenišť
9. Zásadní nedostatek dokumentace spatřují ve skutečnosti, že předložené údaje
vlivů těžby nevycházejí ze součtových skutečných poklesů z předchozích vlivů
těžby uhlí, ale pouze z „předloženého výpočtu“ dalších vlivů těžby v létech
2011 – 2016
10. Další připomínky :
•

Žádají o zařazení vrtu na pč.3688 k.ú. Dětmarovice do sítě monitorovaných
vrtů na území obce
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•

Nesouhlasí se zakreslením bloků v jednotlivých DP a požadují zapracování
jednotlivých porubů do těchto bloků

Z výše uvedených důvodů žádají o přepracování EIA o výše uvedené připomínky.
Žádají o poskytování informací o zahajovaných správních řízení podle zák.
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1. Zpracování dokumentace EIA na léta 2011 – 2016 - Připomínka
vyjádření je totožná s vyjádřením č. 16 (MŽP ČR, odbor výkonu státní
správy IX ) a je vypořádána v odstavci ad 1, vyjádření č. 16.
ad 2. Nesouhlas s tvrzením že nedojde k výraznému zhoršení kvality
životního prostředí – Posuzovaný záměr představuje časovou
prolongaci stávající hornické činnosti a rekultivací v dotčeném území.
Lze proto oprávněně předpokládat, že vlivy na kvalitu zejména ovzduší
a hlukového zatížení se vlivem posuzovaného záměru nezhorší. Je
důležité si uvědomit, že vliv na kvalitu uvedených parametrů životního
prostředí mají i jiné aktivity lidské populace, které s posuzovaným
záměrem vůbec nesouvisí a oznamovatel záměru nemá možnost je
ovlivnit.
ad 3. Monitorování seismické aktivity – Rovněž zpracovatel posudku
dokumentace považuje monitorování seismické aktivity za významný
prvek monitorování vlivů hlubinné těžby černého uhlí na obyvatelstvo, a
zapracoval do návrhu podmínek souhlasného stanoviska požadavek
vytvoření monitorovací sítě těžbou indukovaných seismických jevů a to
do zahájení realizace záměru.
ad 4. Nesouhlas se způsobem provedení ekosociologického průzkumu –
uvedený ekosociogický průzkum je pouze podpůrný doplňkový materiál,
který není povinnou součástí dokumentace posuzování vlivů na životní
prostředí. Rovněž výběr respondentů není určován žádným právním
předpisem a proto závisí pouze na odbornosti jeho zpracovatele.
ad 5. Neuveřejnění tabulky porubů – Tabulka porubů představuje nejvyšší
specifikaci v hornické činnosti ve vysokém stupni znalostí podmínek
horninového prostředí a provedených detailních průzkumů. Požadovaná
tabulka porubů, pravděpodobně v rozsahu menším než je požadováno
vyjádřením, ale dostatečná z pohledu zpracovatele posudku
dokumentace, se nachází na straně 22 přílohy č. 10 – Problematika
důlních otřesů.
ad 6. Nedoplnění otřesových pásem – Dokumentace se v příloze č. 10 Problematika důlních otřesů zevrubně zabývá problematikou vzniku,
predikce a měření hornickou činností indukované seismické aktivity a to
až na úroveň jednotlivých ker. Zpracovatel posudku dokumentace
považuje z hlediska procesu hodnocení vlivů záměru na životní
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prostředí a vzhledem k danému stupni poznání tuto část dokumentace
za zpracovanou ve více než dostatečném detailu a rozsahu.
ad 7. Posouzení vlivu otřesů na psychiku obyvatelstva – uvedený
požadavek je bez funkční monitorovací sítě seismických aktivit prakticky
neproveditelný. Realizace a provozování sítě seismických stanic může
dát do budoucích let odpověď i na takto obtížnou otázku. I to je jeden
z důvodů, proč zpracovatel posudku dokumentace souhlasil se
zapracováním podmínky realizace sítě stanic seismického sledování
v oblasti ovlivněné posuzovaným záměrem.
ad 8. Posouzení věrohodnosti poklesových map – Mapy poklesů území
byly vytvořeny matematickými modely, do kterých byla zadána vstupní
data odpovídající přepokládanému stupni vyuhlení ložiska na úrovni
současných nejistot v prozkoumanosti území. Matematický model pak
vypočetl na základě daných algoritmů předpokládané poklesy. Vznik
„ostrůvků“ je při podobných modelováních běžný a nepředstavuje důvod
ke zpochybňování kvality matematického modelu.
ad 9. Údaje vlivu těžby nevycházejí ze součtových skutečných poklesů
z předchozích vlivů těžby údaje vychází skutečně z
předpokládaného vlivu posuzovaného záměru na území ve stavu před
jeho vlastním zahájením, což považuje zpracovatel dokumentace za
správné. Použití předchozích součtů předchozích poklesů nemá vliv na
konečnou modelaci území.
ad 10. Připomínky k jednotlivým kapitolám:


Zařazení vrtu na parcele č. 3688 k.ú. Dětmarovice – Zpracovatel
posudku dokumentace souhlasí s názorem, že je vhodné provádět
monitoring vod v katastrálním území obce Dětmarovice a do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska zapracoval podmínku buď
zahrnutí uvedeného vrtu do monitorovací sítě nebo zřízení nového
vrtu. Rozhodnutí, zda využít stávající vrt či vybudovat nový
ponechává na jednání zástupců obce a Dolu ČSA v rámci
projednání nové rámcové smlouvy (viz. Návrh
podmínek
souhlasného stanoviska).



Nesouhlas se zákresem bloků a požadavek zákresu porubů –
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí je zakreslení bloků
dostatečnou informací pro vyhodnocení vlivu záměru na životní
prostředí. Umístnění jednotlivých porubů bude postupně
aktualizováno tak, jak bude pokračovat průzkum ložiska. Z hlediska
EIA by žádný z budoucích porubů neměl zasahovat mimo stanovený
blok. Projednání umístnění jednotlivých porubů a zahájení těžby
v porubech je v kompetenci příslušných orgánů ekologického
dohledu.
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15. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, pracoviště
Ostrava, Libušina 8, 702 99 Ostrava, (Ing. Sylva Lokajová, č.j:
OpO/OV/225/09-Kup ze dne 17. 2. 2009)
Obsah vyjádření
Sdělují, že uvedený záměr se nedotýká jejich zájmů.
Stanovisko zpracovatele
Bez komentáře

16. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX, prac. Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava,
(Ing. Tomislav Střelec, CSc., č.j.:580/2027/ENV/09, 001054/S-5 ze dne 5. 3.
2009)
Obsah vyjádření
1. Sdělují, že část připomínek vznesených k oznámení zůstává nadále aktuální.
Dokumentace setrvává na hodnocení období pouze v letech 2011 -2016.
Zpracovatel dokumentace uvádí tuto skutečnost jako základní nejistotu
v kapitole věnované nedostatkům ve znalostech při zpracování dokumentace.
Proti předchozímu procesu EIA na období 2003 – 2010 dochází k hodnocení
pouze 6-ti letého období, což musí mít zásadní negativní dopad na zdraví
obyvatel (přinejmenším vliv na psychiku obyvatel, vycházející z nejistoty jejich
další existence nebo neexistence v daném území). Domnívají se, že i při
akceptování objektivní míry nedostatků informací, by bylo možno předložit 2-3
varianty dalšího postupu po roce 2016, což by přineslo základní informace
veřejnosti a rovněž by bylo přínosem těžařům, kteří by tak znali podstatné
připomínky k jednotlivým variantám mnohem dříve.
2. Dosavadní bohaté poznatky z dosavadních procesů EIA u černého uhlí bylo
možno lépe využít k formulaci co nejpreciznějších podmínek k minimalizaci a
kompenzaci negativních vlivů dobývání na ŽP.
3. Ve výčtu navazujících správních rozhodnutí je opomenuto uvedení dvou
zásadních rozhodnutí příslušného obvodního báňského úřadu, kterým je
schvalováno čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci a dále rozhodnutí,
kterým je schvalován plán sanace a rekultivace (sanace se provádí dle plánu
otvírky,přípravy a dobývání, který je předkládán těžařem příslušnému OBÚ jako
součást žádosti o povolení hornické činnosti). OBÚ má zásadní roli jako
povolující orgán a následně i kontroluje a vymáhá plnění podmínek vzešlých
z procesu EIA.
4. Požadují, aby formulace podmínek v návrhu stanoviska byly relativně stručné a
konkrétní a aby je tak bylo možno OBÚ jednoznačně uložit a následně
kontrolovat a v případě potřeby i vymáhat. Některé z podmínek uvedených v
dokumentaci nejsou dostatečně jasné a konkrétní .
5. Dále uvádějí několik dílčích připomínek, které mají ilustrovat výše uvedený
obecný požadavek viz příloha č.16 k posudku
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Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1. Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 216/2007 Sb. nestanovuje
povinnost oznamovateli záměru stanovit dobu provozování
posuzovaného záměru. Kritériem pro posuzování záměru je v tomto
případě jen objem, přesněji hmotnost vytěžené suroviny v tunách za
jeden rok. Povinnost hospodárného využití ložiska výhradních surovin
stanovuje §30 horního zákona, který v odst. 3, písm.a stanovuje zákaz
vydobývání výhradně zaměřeného na bohaté části ložiska a v odstavci
7 stejného paragrafu stanovuje zákaz zastavení dobývání ložiska, aniž
je zajištěno, že jeho dobývání bude v budoucnosti technicky možné,
hospodářsky účinné a bezpečné. Varianty vyuhlení dobývacího prostoru
ve smyslu odst. 1, §25 horního zákona představují základní nejistotu,
která je dána stupněm prozkoumanosti výhradního ložiska. Autor
vyjádření má hluboké znalosti problematiky vlivu hlubinné těžby uhlí na
životní prostředí. Posuzovaný záměr považuje, a to zcela logicky a
racionálně, za časovou prolongaci dobývání o několik málo let bez
zásadnějších změn parametrů a navrhuje, aby tato relativně
jednoduchá situace byla využita k formulaci co nejpreciznějších
podmínek k minimalizaci a kompenzaci vlivů dobývání na životní
prostředí a to s využitím dosavadních poznatků z procesů EIA. Uhlí je
v Ostravsko-karvinské oblasti dobýváno již po generace obyvatel a
všechny možné negativní vlivy těžby na životní prostředí jsou detailně
známy. Rovněž je nepochybné, že těžba, s ohledem na ekonomické a
technické parametry, bude pokračovat do konečného vyuhlení ložiska.
Základní nejistoty proto představují pouze dva parametry, a to kdy
v daném bodě na zemském povrchu k ovlivnění životního prostředí
dojde a jaká bude jeho intenzita. Jak uvádí sám autor vyjádření: citace:
„Veškerá dosavadní zkušenost totiž dokládá, že ke změnám stejně
neustále dochází, a to mnohdy i v počátcích hodnoceného období ... „
konec citace. Vytváření variant považuje proto zpracovatel posudku
z hlediska současných nejistot za neproduktivní a zbytečně matoucí
obyvatelstvo záměrem dotčeného území. Varianty postupu vyuhlování
dobývacího prostoru proto budou zpřesňovány v závislosti na postupu
detailního průzkumu ložiska. Tyto informace by proto měly být
pravidelně a včas sdělovány obyvatelstvu záměrem dotčeného území.
Rychlost vyuhlení ložiska však neurčuje jeho prozkoumanost nýbrž
vývoj poptávky průmyslu po uhlí jako surovině, kterou nelze za
současných ekonomických podmínek spolehlivě předvídat ani pro rok
2011, na který je předpokládáno zahájení posuzovaného záměru. Ze
socioekonomického hlediska je pro majoritní část populace ostravskokarvinského regionu významnější otázka, zda bude v následujících
letech těžba pokračovat, než otázka, týkající se pouze minoritní části
populace, jaké budou pravděpodobné varianty vývoje těžby. Procesem
EIA hodnocené krátké období může být rovněž považováno za výhodu,
která přinese záměrem dotčenému obyvatelstvu na základě
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dosavadních zkušeností možnost zpřesňovat podmínky pro
prolongování dobývání uhlí v následujícím procesu EIA. Do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska je proto zapracována podmínka
pravidelného informování obyvatelstva o aktivitách společnosti OKD
a.s., které mají nebo potenciálně mohou mít negativní vliv na vývoj
životního prostředí a podmínka podání oznámení týkající se dalšího
pokračování těžby či jejího útlumu.
ad 2. Bez komentáře.
ad 3. Zpracovatel posudku souhlasí s autorem vyjádření, že se jedná o dvě
významná vyjádření a dovoluje si předpokládat, že se jedná pouze o
opomenutí zpracovatele dokumentace. Bez vydání uvedených vyjádření
by nebylo možné v těžbě pokračovat. Obdobného názoru je
pravděpodobně i OBÚ v Ostravě, který ve svém vyjádření na uvedený
nedostatek neupozornil (viz. příloha č. 12).
ad 4. Zpracovatel posudku souhlasí s názorem autora vyjádření. Do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska je zapracována podmínka
pravidelného vyhodnocování plnění podmínek vydaného souhlasného
stanoviska třetí, nezávislou osobou.
ad 5. Dílčí připomínky:


Ekologický dozor nelze vnímat jako součást dohledu státního orgánu
v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, ale spíše jako pracovní
skupinu složenou ze zástupců samospráv dotčených měst a obcí a
oznamovatele záměru, která operativně řeší vzniklé konflikty. Takový
orgán, vzniklý na principu oboustranné dobré vůle, může účinně řešit
buď potenciálně možné spory a nebo zažehnávat spory v samém
prvopočátku jejich vzniku, kdy je ještě možné konflikty řešit klidnou,
smírčí cestou. Ekologický dozor nikdy nemůže nahradit státní
ekologický dohled (ve smyslu čá. 8/1995 Zprav. MŽP, vykonávaný dle
§19, odst. 1 zák. ČNR 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 69/93 Sb.), který
je v kompetenci ministerstva životního prostředí a realizovaný výkonem
pravomoci státní správy. V případě posuzovaného záměru je ve smyslu
§10, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění dotčeným
správním úřadem příslušný úřad, který v jiném postupu dle zvláštních
právních předpisů vydal příslušné navazující rozhodnutí na souhlasné
stanovisko. Zvláštním právním předpisem je v případě posuzovaného
záměru zákon č. 44/1988 Sb. v platném znění a proto správním úřadem
je OBÚ v Olomouci, který bude vydávat navazující rozhodnutí a rovněž
vykonávat ekologický dohled.



Pokročilý stav některých sanačních a rekultivačních akcí –
Dobývání ložiska představuje dlouhodobý kontinuální proces na který
navazují sanační a rekultivační práce, které budou vždy postupovat za
těžbou a to až do efektivního vydobytí celého ložiska. Lze proto
objektivně předpokládat, že pokračující těžba bude svými vlivy
ovlivňovat i lokality, kde jsou prováděny sanační a rekultivační akce.
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Vzhledem k vysoké míře neznalosti přesného vývoje území vlivem těžby
připadají ve vyjádření citované výroky jako logické. I nepatrný rozdíl
mezi predikovaným a reálným poklesem území může mít zásadní vliv
na technický postup rekultivace a její cílový stav (např. zatopení x
zamokření půd). Cílový stav sanace rekultivace území musí být
v souladu se schváleným územním plánem a vlastní plánování a
realizace sanací a rekultivací musí být pravidelně aktualizována a před
vlastním schválením orgány ekologického dohledu s nimi konzultována.
Návrhy na změny v harmonogramu sanačních a rekultivačních akcích
jakož i změny v způsobu rekultivace musí být jedenkrát ročně
zapracovány do předkládaného plánu rekultivace a sanace na
následujících pět let. Uvedený požadavek je zapracován do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska.


Zajištění kontinuity péče o rekultivovaná území – Každé území,
které bylo narušeno přírodním nebo antropickým zásahem podléhá
přírodní sukcesi, která směřuje k zonálnímu nebo azonálnímu klimaxu.
Velmi často negativní vliv záměru dočasně zastaví směřování
ekosystému ke klimaxu a vytváří podmínky vhodné pro vývoj populací
chráněných druhů. Výsledný stav sanace či rekultivace území z různých
důvodů nikdy neodpovídá klimaxovému stavu a je-li nový ekosystém
ponechán bez údržby, začne se samovolně vyvíjet směrem ke klimaxu.
Výsledkem je sukcese nových druhů a ústup, případně zánik populací
rostlin a živočichů jejichž ochranu měla rekultivace území za primární
cíl. Zpracovatel posudku souhlasí s názorem, že po ukončení sanačních
a rekultivačních prací je nezbytné zajistit údržbu rekultivovaných území
a to péčí o tyto pozemky po dobu minimálně 10 let nebo jejich předání
jiným uživatelům (zemědělské nebo lesnické využití). Podmínka je
zapracována do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.



Požadavek výhradního používání výpěrků a kameniva po ukončení
sanace starého odvalu Doubrava – tj. zákaz používání jiných
materiálů nebo odpadů – bez komentáře, zpracovatel posudku
souhlasí.



Systém seismického sledování - zpracovatel posudku souhlasí,
výsledky seismického sledování mohou přinést nové poznatky o
závislostech mezi hornickou činností a jí vyvolanou seismickou aktivitou
včetně projevů seismické aktivity na zemském povrchu. V dokumentaci
uvedený návrh podmínky byl upraven tak, aby systém seismického
sledování byl uveden do provozu do roku zahájení realizace
posuzovaného záměru, tj. do 1.1.2011.



Vyhodnocení
plnění
podmínek
souhlasného
stanoviska
z předchozího procesu EIA samotným oznamovatelem záměru –
požadavek vyhodnocení plnění podmínek souhlasného stanoviska
z předchozího procesu EIA, tedy posuzování záměru „Hornická činnost
OKD, a.s. Dolu ČSA, o.z. v období 2003 – 2010“ vzešel z vyjádření
k oznámení obce Dětmarovice a MŽP – odboru výkonu státní správy
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Ostrava. Požadavek neobsahuje podmínku kdo má vyhodnocení
provést, nýbrž požaduje vyhodnocení efektivity uložených opatření a
úroveň jejich plnění jako základ pro návrh opatření nových a dále je
požadována důsledná kontrola ze strany výkonu státní správy.
Uvedenému požadavku zpracovatel dokumentace vyhověl a
vyhodnocení plnění podmínek souhlasného stanoviska z předchozího
procesu EIA bylo zapracováno do posuzované dokumentace.
Z uvedeného pohledu považuje zpracovatel posudku požadavek za
splněný. Plnění podmínek souhlasného stanoviska by měl zajišťovat
ten, kdo podmínky uložil. V našem případě se jedná o MŽP. Dle §10,
odst. 4, zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění nelze vydat rozhodnutí
k provedení záměru v žádném správním řízení ani jiném řízení nebo
jiném postupu dle zvláštních předpisů. V těchto řízeních a postupech je
příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Správní úřad zahrne do
svého rozhodnutí požadavky (podmínky souhlasného stanoviska)
k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku nebo uvede
důvody, proč tak neučinil nebo učinil jen z části. V případě hornické
činnosti se jedná o OBÚ v Olomouci, který se řídí zákonem č. 44/1988
Sb., v platném znění. OBÚ je také jediným subjektem, který je schopen
objektivně vyhodnotit plnění podmínek souhlasného stanoviska.
Všechny ostatní fyzické či právnické osoby mohou být tou či onou
skupinou označeny za osoby blízké zadavateli vyhodnocení. OBÚ v
Ostravě kontrolu plnění provedl (viz. Použité podklady) a neshledal
žádných závažných nedostatků. Na tomto místě je nutno upozornit, ba
zdůraznit přesné znění §10, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění, který zní: „... Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky,
týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí;
v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen
částečně...“ Z uvedeného vyplývá, že příslušný správní úřad má nástroj
k vyloučení stanoviskem stanovené podmínky nebo k její změně.
Z uvedeného důvodu je důležitější provádět kontrolu podmínek
vydaného
rozhodnutí než podmínek souhlasného stanoviska.
Zpracovatel posudku však považuje princip veřejné kontroly za důležitý
prvek komunikace oznamovatele záměru s veřejností a proto
zapracoval požadavek nezávislé kontroly plnění podmínek souhlasného
stanoviska do jeho návrhu.


Produkce materiálu vhodného pro foukanou základku – zpracovatel
posudku souhlasí s tím, že tvrzení, že veškerá produkce materiálů
vhodných pro foukanou základku je plně spotřebována na sanace a
rekultivace je zavádějící. Uvedený argument je nevhodně použit a má
sloužit pouze ke kumulaci důvodů, proč nepoužívat při těžbě foukanou
základku. Důvod nepoužití je jediný: technologie foukané základky je
v podmínkách posuzovaného záměru nevhodná.



Posouzení časového harmonogramu sanačních a rekultivačních
prací – Oznamovatel posuzovaného záměru navrhl harmonogram
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sanačních a rekultivačních prací. Dle vlastního vyjádření k dokumentaci,
nemá orgán ekologického dohledu nad těžbou k návrhu harmonogramu
sanačních a rekultivačních prací zásadní připomínky, ale je
požadováno, aby zpracovatel posudku posoudil navržený harmonogram
a aby návrh souhlasného stanoviska obsahoval podmínku postupu
podle navrženého harmonogramu nebo požadavky na jeho úpravu.
Zpracovatel posudku je názoru, že pokud orgán ekologického dohledu
nad těžbou nemá k návrhu harmonogramu sanačních a rekultivačních
prací zásadních připomínek není třeba se k němu dále vyjadřovat.
Zpracovatel posudku zapracoval do návrhu souhlasného stanoviska
podmínky, které zajišťují možnost úpravy harmonogramu v závislosti na
vývoji vyuhlování ložiska a intenzitě projevu jednotlivých negativních
vlivů těžby černého uhlí na zemském povrchu.


Používání zastaralých údajů – Zpracovatel posudku musí vycházet
z údajů uvedených v dokumentaci. V připomínce uvedená nesrovnalost
však podle zpracovatele posudku více vychází z nevhodné formulace
počátku odstavce. Na místo „Předpoklad řešení“, které má význam „jak
bude postupováno do budoucna“ by mělo být přesněji uvedeno
například pouze „Postup řešení“ který nám říká „jaký byl dosavadní
vývoj a jak bude postupováno“. Nicméně, uvedenou nejasnost nelze
považovat za použití zastaralých údajů.

17. Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské úpravy a
ochrany lesů, č. útvaru: 16210, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, (Ing. Jiří John,
č.j.:8950/09-16210 ze dne 17. 3. 2009)
Obsah vyjádření
1. Doporučují vypracovat bilanci podrobného plošného záboru PUPFL až
v navazujících stupních projektové přípravy v procesu povolování konkrétní
hornické činnosti a to z důvodu neznalosti přesného rozsahu území na kterém
dojde ke vzniku nebo zvýšení intenzity již započatých poklesů zemského
povrchu.
2. Netrvají na náhradních výsadbách za zaniklý lužní les ve srovnatelné výměře,
ale doporučují je.
3. Se závěry dokumentace souhlasí za těchto stanovených podmínek:
•

Pro nesporné PUPFL, na kterých dojde v bezprostřední vazbě na
uskutečněné dolování k zániku ekosystému lužního lesa, požádat
místně příslušný orgán státní správy lesů o jejich trvalé vynětí.

•

Na těchto pozemcích provést odstranění lesních porostů ještě před
nástupem trvalého zamokření a záplav, a to včetně pařezů a skrytí
lesních půd až na minerální podloží v případě jejich dalšího využití.

•

Umožnit pohyb těžební techniky v dostatečném předstihu před
započetím takových poklesů a zamokření, které by mohly ohrozit její
pohyb a bezpečnost obsluhujícího personálu.
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•

Konstatují, že předkládaný záměr představuje mimořádně závažný
zásah do životního prostředí Karvinska, vnímají však jeho dopad na
PUPFL jako podmíněně přijatelný s vědomím převahy veřejného zájmu
v oblasti energetické a surovinové politiky státu a v oblasti sociální a
kulturní nad veřejným zájmem zachování lužního lesa.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjádření je zpracovatelem posudku plně akceptováno a zapracováno do
podmínek souhlasného stanoviska, kde je mimo jiné požadováno vypracování
pedologického průzkumu ve vztahu k území potencionálně dotčeného poklesy terénu.
Na základě zpřesněných předpokládaných ovlivnění půd zátopou nebo zvýšením
hladiny podzemní vody v dostatečném předstihu provést technická opatření zmírňující
negativní dopad záměru na ZPF a PUPFL. Součástí podmínky je včasná a pravidelná
aktualizace výsledků průzkumu půd v závislosti na aktuálních poklesech terénu
realizovanou těžební činností a zpřesňování záboru půd.
Požadavek umožnění pohybu těžební techniky v dostatečném časovém
předstihu je legislativně ošetřen dikcí §9 odst. 2, zákona 167/2008 Sb.

18. Město Orlová, Orlová, (MUDr. Jiří Michalík, ze dne: 10. 3. 2009)
Obsah vyjádření
1. Sdělují, že zákonem chráněné zájmy města Orlová nejsou předloženým
záměrem negativně ovlivněny či ohroženy. Nebyly zjištěny žádné neřešené
střety zájmů.
2. Akceptují navržený soubor podmínek a doporučení k prevenci, vyloučení,
snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP a požadují jeho plné
zapracování do podmínek rozhodnutí správních orgánů.
3. Na základě výše uvedeného souhlasí s vydáním kladného stanoviska.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek plného zapracování návrhu souboru podmínek a doporučení je
zpracovatelem posudku akceptován. Podmínky jsou pouze formulačně upraveny, aby
odpovídaly požadavku na jejich stručnost, jednoznačnost a termínovou
kontrolovatelnost.

19. Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a
zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, (Ing. Tomáš Kotyza, č.j.: MSK
20264/2009 ze dne 9.3. 2009)
Obsah vyjádření
Z hlediska zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
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1. Konstatují, že uvedený záměr je časovým prodloužením stávající činnosti a
tudíž se jeho vliv nebude výrazně lišit z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší
proti stávajícímu stavu
2. Pro snížení prašnosti požadují aplikovat příslušná opatření uvedená na str.124,
125,155 a 156 posuzované dokumentace
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře. Požadavek zahrnutí opatření proti prašnosti do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska je zpracovatelem posudku dokumentace
akceptován.
Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF
1. Uvádějí, že záměrem nebude docházet k přímé potřebě záboru zemědělské
půdy, ale bude docházet k poklesům území a vytváření zátopových území
vzestupem hladiny podzemní vody.
2. Upozorňují na nezbytnost včasného projednání příslušných dopadů na ZPF
s příslušným orgánem ochrany ZPF a zajištění včasného vynětí pozemků ze
ZPF (§9 uvedeného zákona). Uvedeným opatřením je
nutno zabránit
znehodnocení půdního profilu podzemní vodou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjádření je obdobné jako v případě vyjádření Městského úřadu Orlová,
Odboru životního prostředí (viz. Příloha č.4). Připomínka je vypořádána u uvedeného
vyjádření a zapracována do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.
Z hlediska zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
1. Konstatují, že do dokumentace je v rámci plánované hornické činnosti na léta
2011-2016 a období následující nutno zapracovat mapu poklesů a skupin
stavenišť, včetně stanovení podmínek zajištění staveb proti účinkům
poddolování, určit místa kde se v období 2011-2016 a následujícím neplánuje
těžba ani zde nebudou působit doznívající vlivy.
2. Je nutné stanovit podmínky pro zabezpečení staveb z hlediska výstupu důlního
plynu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1. Na období 2011 až 2016 je mapa poklesů zpracována v rozsahu
dostatečném pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Do
návrhu podmínek souhlasného stanoviska byl zapracován požadavek
trvalého sledování poklesů území na základě reálně probíhající těžby a
zpřesňování výhledu poklesů zejména s ohledem na zábor půd a škody
na majetku. Výhled po roce 2016 je nejistý a proto byla do návrhu
podmínek souhlasného stanoviska zapracována podmínka, že
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oznamovatel oznámí do zahájení realizace záměru pokračování či
útlum těžební činnosti. Pak bude pravděpodobně možné blíže určit
prostory, kde se již těžba neplánuje nebo odezněly účinky poddolování.
ad 2. Bez komentáře. Podmínky pro zabezpečení staveb z hlediska výstupu
důlního plynu jsou zapracovány do návrhu podmínek souhlasného
stanoviska.
Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti ŽP ve své kompetenci
nemají k uvedenému záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.

20. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava 1, (Ing. Petr Březina, č.j.
1563/15.6/921/09/Kuh ze dne 11.3. 2009)
Obsah vyjádření
1. Pokračováním hornické činnosti v období 2011-2016 dojde k dotčení vodních
toků ve správě Povodí Odry. Vlivem poddolování bude dosaženo max. poklesu
o 1 m u řeky Olše a očekává se pokles o 4 m u Karvinského potoka.
2. V rámci zachování protipovodňové zabezpečenosti města Karviné je nutné
v předstihu zvýšit PB hráz Olše o příslušné prognózované poklesy.
3. LB hráz Olše se musí zabezpečit proti rozplavení vlivem účinků přepadající
vody.
4. Ve skloňově aktivní oblasti Olše, která bude způsobena očekávanými poklesy
je nutné doplnit dva balvanité skluzy.
5. Předpokládá se úplná degradace Karvinského potoka a vznik zátopy v oblasti
osady Kozinec. Zde je nutno zajistit zachování současného stavu tj. aby do
průtoku Q5 v Olši nedošlo k mísení slaných vod z předpokládané budoucí
zátopy s povrchovou vodou z Olše. Toho bude dosaženo ponecháním LB
hráze Olše, její úpravou a podzemní těsnící stěnou pod LB hrází.
6. Tato výše zmiňovaná opatření nejsou v dokumentaci uvedena, proto
nesouhlasí s předloženou dokumentací.
Stanovisko zpracovatele
Ve vyjádření uvedené poklesy terénu v oblasti levobřežní i pravobřežní hráze
řeky Olše jsou v souladu s předpokládanými poklesy terénu uvedenými
v dokumentaci. Dojde-li v důsledku posuzovaného záměru k předpokládanému
poklesu terénu a tedy i hrází řeky Olše a změně funkčnosti hrází (ztráta schopnosti
hrází odolat průtoku Q5), případně změně odtokových poměrů v záměrem dotčené
části povodí, je nutno tento stav považovat za škodu způsobenou důlní činností a je
nezbytné provést v dostatečném předstihu ve vyjádření uvedená opatření. Pokud
nebudou uvedená opatření učiněna a záměr bude realizován, je odpovědnost za
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případné škody způsobené změnou funkčnosti vodohospodářských děl nebo změnou
odtokových poměrů na straně oznamovatele.
Vyjádření bylo projednáno na jednání mezi zástupci Povodí Odry s.p., OKD,
a.s., Dolu Karviná a zpracovatelem posudku dokumentace. Na uvedeném jednání byl
dohodnut postup řešení, který je součástí návrhu podmínek souhlasného stanoviska.
Podmínka souhlasného stanoviska je následujícího znění:
Před zahájením pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná
v dobývacích prostorech závodu ČSA, uvažované posuzovaným záměrem v období
2011 až 2016, musí být zahájeny stavební práce, zahrnující zvýšení LB a PB hráze
řeky Olše minimálně o prognózované poklesy, zabezpečení LB hráze proti rozplavení
vlivem účinků přelévání hráze z důvodu jejího poklesu, doplnění zasaženého úseku
toku o dva balvanité skluzy. V případě Karvinského potoka zahájit stavební práce,
které zajistí, aby do průtoku Q5 v řece Olši nedošlo k mísení slaných vod
z Karvinského potoka s povrchovou a případně podzemní vodou nad odběrným
místem pro Elektrárnu Dětmarovice.
Pokud nebudou výše uvedené práce zahájeny do 31.12.2010, lze pokračování
hornické činnosti dle posuzovaného záměru zahájit pouze za předpokladu, že OKD,
a.s., Důl Karviná do stejného data, tedy do 31.12.2010 uzavře s Povodím Odry, státní
podnik smlouvu o převzetí odpovědnosti za všechny škody, které vzniknou Povodí
Odry, státní podnik nebo třetím stranám z důvodu 1) poddolování dotčených vodních
děl nebo 2) změnou odtokových poměrů v území dotčeném těžbou.
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzovaný záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 až 2016“ je prolongací v daleké
minulosti zahájeného procesu těžby černého uhlí. Vlastní realizace nepředstavuje
významné rozšíření již stávajících negativních vlivů.
Na základě vypracovaného posudku na dokumentaci záměru „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA
v období 2011 až 2016“, doručených stanovisek, vyjádření a připomínek dotčených
orgánů státní správy, dotčených samosprávných územních celků a občanských
sdružení lze konstatovat, že posuzovaný záměr „Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 až 2016“ je
z hlediska jeho vlivu na životní prostředí akceptovatelný.

Nejvýznamnější negativní vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí
Jako nejvýznamnější nepříznivý vliv záměru „Pokračování hornické činnosti
OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 až
2016“ byly vyhodnoceny zejména socioekonomické a psychické vlivy na obyvatelstvo
spočívající především v nejistotě vývoje těžební situace po roce 2016. Za psychické
vlivy lze označit projevy indukované seismicity. Dalšími významnými vlivy jsou poklesy
terénu a s nimi související zamoření nebo zatopení rozsáhlých území. Mezi negativní
vlivy je nutno rovněž považovat pokračující znečišťování ovzduší a emise hluku.

69

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011-2016

VII.

NÁVRH STANOVISKA

zpracovaný dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č.6 o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

I.1

Název záměru

Posuzovaný záměr je uváděn pod názvem:
Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu
prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016

Karviná, v dobývacích

Uvedený záměr naplňuje dikce několika bodů Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001
Sb., ve znění zák. č. 216/2007 Sb.:
• Na základě provedené konzultace na MŽP jsou záměry těžby černého uhlí
v rozsahu nad 1.mil. tun/rok aktuálně řazeny do bodu 2.3. kategorie I (záměry
vždy podléhající posouzení): Těžba ostatních nerostných surovin – nový
dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000
tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.4
• Věcně jde o náplň bodu 2.1 kategorie II přílohy č. 1 cit. zák. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod : 2.1. Těžba uhlí nad 100 000 t/rok;
• Dále jde o zejména kontext bodu 2.8. Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při
úpravě nerudních surovin
Příslušným úřadem, který zajišťuje proceduru posuzování, je ministerstvo životního
prostředí (§ 21 písm. c/ zákona).

I.2

Kapacita a rozsah záměru

Základním kapacitním parametrem oznamované činnosti je objem těženého
uhlí v rámci stávajících a pro těžbu černého uhlí vymezených dobývacích prostorů, od
kterého se odvíjí velikost vstupů i výstupů uvedených v kapitolách B.II. a B.III.
posuzované dokumentace. Jde o DP Karviná-Doly I a DP Doubrava u Orlové.
Oznamovatel deklaruje pro řešené roky následující kapacitní údaje, které se
týkají pokračování hornické činnosti v řešeném období:
Dobývací prostory
Plochy dobývacích prostorů:

Karviná – Doly I
16,623588 km2
Doubrava u Orlové 9,537211 km2
Celková rozloha obou DP činí 26,160799 km2
4

Dle aktuálního výkladu MŽP je nutno postupovat při možném řazení záměru podle více bodů Přílohy č. 1
podle gramatického výkladu (gramatická-jazyková metoda) dle příslušných bodů od obecnější dikce:
v daném případě bod 2.3. kategorie záměrů I je obecný - jde o těžbu všech ostatních nerostných surovin
(tedy není konkretizováno, o jaké ostatní nerostné suroviny jde, platí tedy i na černé uhlí bez specifikace
těžební metody) nad 1. mil t/rok s tím, že bod 2.1 kategorie záměrů II je již speciální: vztahuje se jen a
výhradně na těžbu černého uhlí, nelze jej aplikovat na těžby jiných nerostných surovin, lze tento bod
použít jen na těžby mezi limity 100.000 - 1.000.000 t/rok. Zvýrazněno zpracovatelem Oznámení.
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DP Karviná – Doly I byl stanoven rozhodnutím Federálního ministerstva paliv a
energetiky pod č.j.: 31/1786/Ko/79 ze dne 1. 10. 1979; DP Doubrava u Orlové byl
stanoven rozhodnutím ministerstva průmyslu pod č.j.: 12.2/669/61 ze dne 4. 10. 1961

Kapacitní údaje těžby
Předpokládaná těžba uhlí:

2011
2012
2013
2014
2015
2016

3 000 000 tun
3 000 000 tun
2 980 000 tun
2 900 000 tun
2 800 000 tun
2 800 000 tun

Tabulka: Roční produkce kameniva závod ČSA
Rok
Vlastní kámen
Kámen z Dolu
Darkovx
2011
738 000
0
2012
60 000
450 000
2013
60 000
613 000
2014
60 000
628 000
2015
60 000
751 000
2016
60 000
750 000
Celkem
1 038 000
3 192 000
x

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

– po roce 2011 bude na závodě ČSA v provozu jen hrubá úprava uhlí (odkamenění)
a zbytek celkového ekvivalentu produkce kameniva (výpěrků z úpravy uhlí) závodu
ČSA bude produkován úpravnou Dolu Darkov, kde bude upravováno uhlí vhodné pro
koksování, nebo úpravnou závodu Lazy, kde bude upravováno energetické uhlí po
dobu jeho činnosti. Recipročně tyto aktivity byly popsány v Oznámení EIA na
pokračování hornické činnosti Dolu Darkov (Macháček M a kol., 11/2007) a částečně,
do roku 2013, závodu Lazy (Macháček M a kol., 4/2007).

Tabulka: Roční produkce zemního plynu:
Rok
m3 metanu (CH4)
2011
12 400 000
2012
12 000 000
2013
12 000 000
2014
10 000 000
2015
8 000 000
2016
8 000 000
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I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Karviná

Katastrální území:

Obec: Orlová

Katastrální území:

Obec: Doubrava
Obec: Dětmarovice

Katastrální území:
Katastrální území:

Karviná- Město
Karviná - Doly
Staré Město u Karviné
Darkov
Orlová
Poruba u Orlové
Horní Lutyně
Doubrava u Orlové
Koukolná

a to podle následující specifikace:
DP Karviná – Doly I se rozkládá se na území 3 obcí:
- Statutární město Karviná – rozloha 13,729919 km2, což je 82,6 % plochy (k. ú.
Karviná-Doly, Staré Město u Karviné, Karviná-Město, Darkov)
- Obec Doubrava – rozloha 2,612917 km2, což je 15,7 % plochy (k. ú. Doubrava
u Orlové)
- Obec Dětmarovice – rozloha 0,280752 km2, což je 1,7 % plochy (k. ú.
Koukolná)
Těžba z DP Karviná-Doly I jiné katastry neovlivňuje.
DP Doubrava u Orlové se rozkládá rovněž na území 3 obcí:
- Město Orlová – rozloha 4,932999 km2, což je 51,7 % plochy (k. ú. Orlová,
Poruba u Orlové, Horní Lutyně)
- Obec Doubrava – rozloha 4,057697 km2, což je 42,6 % plochy (k. ú. Doubrava
u Orlové)
- Statutární město Karviná – rozloha 0,546515 km2, což je 5,7 % plochy (k. ú.
Karviná – Doly)
Mimo tyto katastry ovlivňuje těžba v DP Doubrava u Orlové rovněž k. ú. Lazy u Orlové
města Orlová a k. ú. Dětmarovice obce Dětmarovice
Vlivy poddolování tedy zasahují pouze na území samosprávních jednotek
Moravskoslezského kraje a obcí Karviná, Orlová, Doubrava a Dětmarovice (blíže viz
text posuzované dokumentace pod bodem B.I.9 a mapové podklady v rámci přílohy č.
5 posuzované dokumentace.
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I.4

Obchodní firma oznamovatele

OKD, a.s.,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
2900:
• Důl Karviná, vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku5

oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Pavel Hadrava
ředitel vnitřní organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Karviná
adresa: Čs. armády 1, 735 06 Karviná - Doly
tel.: 596 352 030 – sekretariát, e-mail: monika.orlikova@okd.cz

I.5

IČ oznamovatele

26863154
• Důl Karviná IČ: 26863154(04)

I.6

Sídlo oznamovatele

728 30 Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020
• Důl Karviná, Čs. armády 1, 735 06 Karviná – Doly

5

Důl Karviná vznikl na základě rozhodnutí představenstva OKD, a.s. ke dni 1. 4. 2008, a to
sloučením bývalých samostatných vnitřních organizačních jednotek (VOJ) - Důl Lazy a Důl ČSA,
kdy nyní se jedná o 2 závody Dolu Karviná. Závod ČSA dobývá v DP Karviná-Doly I a DP
Doubrava u Orlové. Závod Doubrava již neexistuje - byl zrušen k 1. 1. 2007.
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II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

II.1

Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Oznámení EIA zpracoval RNDr. Milan Macháček a kolektiv v lednu 2008
Jmenný seznam autorského zpracovatelského týmu je uveden na str.2
v textové části oznámení EIA .
Datum zveřejnění: 15.2. 2008

II.2

Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Dokumentaci EIA zpracoval RNDr. Milan Macháček a kolektiv v lednu 2009
Jmenný seznam autorského zpracovatelského týmu je uveden na str.2 textové
části dokumentace EIA .
Datum zveřejnění: 6.2.2009

II.3

Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Posudek EIA o vlivech k záměru zpracoval RNDr. Oldřich Vacek, CSc.,
Úholičky, Nad Parkem 209, 252 64 Velké Přílepy (držitel autorizace ke
zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zák. č. 100/2001 Sb., vydané
MŽP ČR pod č.j.: 27817/4654/OPVŽP/02 a 55721/ENV/06 ) v květnu 2009.
Datum zveřejnění:

II.4

Veřejné projednání (datum, místo konání)

Veřejné projednání se konalo dne ……….........od ……… hod.
v
……………………. a proběhlo v souladu s §17 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 zákona č. 93/2004 Sb., a §4
vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Výsledky veřejného projednání jsou uvedeny v zápisu z veřejného projednání
č.j.:…………………………. ze dne ………………………

II.5 Celkové
veřejnosti

hodnocení

procesu

posuzování

včetně

účasti

Oznamovatel – OKD, a.s., Důl Karviná předložil Oznámení záměru MŽP ČR v
lednu 2008.
MŽP následně dopisem č.j. 3813/ENV/08 ze dne 31.1.2008 zahájilo zjišťovací řízení
k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016, zařazenému v kategorii I.
Oznámení bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
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správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Během zjišťovacího řízení se ke
zveřejněnému oznámení vyjádřily následující subjekty:
• Vyjádření MŽP ČR, odboru ochrany vod, č.j.: 412/740/08 ze dne 12. 2. 2008
• Vyjádření MŽP ČR, odboru ochrany ovzduší, č.j.: 519/820/08/DK ze dne 13. 2.

2008
• Vyjádření
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Ostravě č.j.: NPÚ-381/569/2008 ze dne 18. 2. 2008
Vyjádření MZe ČR, odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů č.j.:
5129/07-16210 ze dne 26. 2. 2008
Vyjádření statutárního města Karviná č.j.: MMK/027798/2008 ze dne 26. 2. 2008
26. 2. 2008
Vyjádření obvodního báňského úřadu v Ostravě č.j.:1177/2008-511/1/Ing.Or/Nb ze
dne 26. 2. 2008
Vyjádření veřejnosti – Občanská a ekologická sdružení Karvinského regionu ze dne
26. 2. 2008
Vyjádření magistrátu města Karviné, odboru životního prostředí č.j.:
MMK/032918/2008, ze dne 27. 2. 2008
Vyjádření starosty města Orlová ze dne 28. 2. 2008
Vyjádření ČIŽP, OI Olomouc č.j.: ČIŽP/49/IPP/0803013.002/08/VHK ze dne 29. 2.
2008
Vyjádření MŽP ČR, odboru výkonu státní správy IX Ostrava, č.j.:580/80/ENV/08 ze
dne 29. 2. 2008
Vyjádření Povodí Odry, s.p., č.j.: 3069/15.6/921/08/Kuh
Vyjádření MěÚ Orlová, odboru životního prostředí č.j.: OŽP/7927/2008/CAG ze dne
3. 3. 2008
Vyjádření Hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j.:
HOK/KA-615/215.2/08 ze dne 3. 3. 2008
Vyjádření obce Dětmarovice ze dne 6. 3. 2008
Vyjádření obce Doubrava č.j.: 243/08-Sz, ze dne 10. 3. 2008

Na základě provedeného zjišťovacího řízení s přihlédnutím k relevantním
připomínkám a požadavkům výše uvedených subjektů vydalo MŽP závěr zjišťovacího
řízení:
Záměr Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu
Karviná,
v dobývacích prostorech závodu 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 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
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−
−
−
−
−
−
−

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

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není
rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
„Dokumentace“ vlivů záměru na životní prostředí byla MŽP ČR předložena
v lednu 2009.
MŽP ČR dopisem č.j. 5844/ENV/09 ze dne 28.1.2009 dokumentaci rozeslalo
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke
zveřejnění a k vyjádření. Během zjišťovacího řízení se k zveřejněné dokumentaci
vyjádřily subjekty uvedené v posudku dokumentace v kapitole V. VYPOŘÁDÁNÍ
VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Následně byl zpracován posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti
OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 –
2016 . Posudek byl MŽP ČR předložen dne ......................

II.6

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti
nebo zcela zahrnuta

•

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, oblastní inspektorát Ostrava,
Valchařská 15, 702 00 Ostrava, RNDr. Helena Kameníčková, č.j.:
ČIŽP/49/IPP0803013.005/09/VMJ; ze dne 19. 2. 2009

•

Magistrát města Karviné, odbor životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24
Karviná-Fryštát, Aleš Lojkásek, č.j.: MMK/014173/2009, ze dne 23. 2. 2009

•

Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, Staré náměstí 76, 735 11 OrlováMěsto, Bc. Dana Tichá, č.j.: MUOR-OŽP/5824/2009/CAG ze dne 27. 2. 2009

•

MŽP, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, Praha 10, Ing. Jan Kužel, č.j.:
315/820/09, 6463/ENV/09 ze dne 5. 2. 2009

•

MŽP, odbor ochrany vod, Vršovická 65, Praha 10, Ing. Veronika Jáglová, č.j.:
279/740/09 ze dne 10. 2. 2009

•

MŽP, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, Praha 10, Ing. Petr Dobrovský č.j.:
476/610/09,6463/ENV/09 ze dne 16. 2. 2009
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•

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě , Korejská 12,
702 00 Ostrava, Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, č.j.: NPÚ-381/488/2009 ze
dne 6. 2. 2009

•

Obec Dětmarovice, 735 71, Ing. Lumír Mžik, ze dne 24. 2. 2009

•

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát,Ing. Dalibor
Závacký, č.j.: MMK/013901/2009 ze dne 20. 2. 2009

•

Svaz občanských sdružení Karvinského regionu, V zákoutí 1135/3, 734 01 Karviná
– Ráj, ng. Václav Gavlovský, Bronislav Szwarc, ze dne 20. 2. 2009

•

MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX, prac. Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava, Ing.
Tomislav Střelec, CSc., č.j.:580/2027/ENV/09, 001054/S-5 ze dne 5. 3. 2009

•

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů,
č. útvaru: 16210, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Ing. Jiří John, č.j.:8950/09-16210 ze
dne 17. 3. 2009

•

Město Orlová, Orlová, MUDr. Jiří Michalík, ze dne: 10. 3. 2009,

•

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, Ing. Tomáš Kotyza, č.j.: MSK 20264/2009 ze dne 9.3.
2009

•

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava 1, Ing. Petr Březina, č.j.
1563/15.6/921/09/Kuh ze dne 11.3. 2009
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

III.1. Souhrnná charakteristika předkládaných vlivů záměru na
životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011 až 2016“ představuje pokračování stávající
hornické činnosti, která byla posouzena procesem EIA a povolena na období 2003 až
2010. Pokračování záměru umožní další efektivní vytěžení ložiska vyhrazených
surovin, v tomto případě černého uhlí.
Záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011 až 2016“ má na úrovni současného vědeckého
a technického poznání jasně definované, díky dlouhodobé hlubinné těžbě černého uhlí
v regionu dobře známé a proto poměrně snadno předvídatelné vlivy na dotčené
životní prostředí. Díky současné úrovni poznání lze rovněž stanovit a realizovat účinná
opatření k omezení vlivu záměru na dotčené životní prostředí jak ve fázi přípravy
realizace záměru, tak i ve fázi jeho vlastního provádění.
Záměr je posuzován v jedné variantě z hlediska lokalizace (záměr prolonguje
stávající těžbu) a jedné technické variantě (alternativní technické řešení těžbou na
základku bylo dokumentací vyhodnoceno jako nevhodné).
V dokumentaci byly definovány následující
posuzovaného záměru na životní prostředí:

významné

negativní

vlivy



Socioekonomické vlivy na obyvatelstvo působené především nejistotou
vývoje hornických aktivit po roce 2016 a znehodnocování majetku
v poklesových zónách.



Psychické vlivy na obyvatelstvo vyvolávané indukovanou seismickou
aktivitou v území



Zamokření půd a vznik poklesových jezer z důvodu poklesů poddolovaných
území.



Pokračování znečišťování ovzduší zejména TZL přibližně v dosavadní
úrovni.



Pokračování emisí hluku přibližně na současné úrovni.

Vliv posuzovaného záměru na ostatní prvky životního prostředí je méně
významný, případně nulový.
Při respektování navržených podmínek a doporučení lze posuzovaný záměr
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech
závodu ČSA v období 2011 až 2016“ akceptovat.
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III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený
stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Podle dostupných podkladů, odpovídajících danému stupni rozpracovanosti
projektu, je záměr technicky řešen způsobem adekvátním jeho účelu a cíli.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v posuzované dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Podrobnější specifikace
technických detailů a dílčích technologií bude předmětem následujících fází přípravy
projektové dokumentace záměru. Posuzovaný záměr je z hlediska jeho vlivu na
životní prostředí akceptovatelný.

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí,
včetně všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor
vlivů na životní prostředí
Návrhy opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná,
v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 až 2016“ na životní prostředí,
včetně všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí,
které vzešly z procesu zpracování dokumentace EIA, posudku dokumentace a ze
stanovisek dotčených orgánů státní správy, orgánů samosprávy a občanských
sdružení jsou zapracovány do podmínek pro vydání tohoto stanoviska.

III.4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je posuzována pouze jedna varianta.

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vypořádání všech připomínek, které byly obsaženy v obdržených vyjádření
orgánů státní správy a samosprávy a organizací je komentováno v části V.
předkládaného posudku. Z hlediska posuzovatele oprávněné požadavky, připomínky a
návrhy vyplývající z doručených vyjádření byly zpracovatelem posudku komentovány
a v případě jejich relevantnosti a oprávněnosti byly zapracovány do podmínek
k vydání kladného stanoviska.

III.6. Vypořádání vyjádření k posudku

79

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011-2016

III.7. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů
záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci
záměru,popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření
dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti,
zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání posudku a dokumentace
vydává Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z hlediska hodnocení vlivů
posuzovaného záměru na životní prostředí

souhlasné stanovisko
k záměru
Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011 –2016
dle navrženého řešení, které bylo vyhodnoceno v dokumentaci.

Podmínky souhlasného stanoviska
Podmínky souhlasného stanoviska jsou rozděleny na obecně platné, které je
nutné přiměřeně uplatnit ve všech adekvátních aktivitách a podmínky speciální a
lokální, které zpřesňují obecné podmínky pro konkrétní lokalitu nebo činnost, případně
stanovují povinnost postupovat odchylně než je stanoveno obecně platnou
podmínkou. Z uvedeného důvodu jsou podmínky speciální a lokální nadřazeny
v konkrétním postupu nebo lokalitě podmínkám obecným.

Podmínky všeobecně platné
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Společnost OKD a.s. zavede systém pravidelného informování veřejnosti o
plánovaných aktivitách společnosti, které mají nebo potenciálně mohou mít
negativní vliv na životní prostředí. Informace podávaná minimálně jedenkrát za
rok musí obsahovat aktualizované následující body:
− Prezentaci aktualizovaných těžebních postupů vzhledem ke KŘÚ na
základě konkrétní báňsko-technické situace
−

Výsledky aktuálních výstupů monitoringu poklesů terénu v území dotčeném
hornickou činností, zejména ve vztahu k výstupům měření jednotlivých
monitorovacích bodů v obcích, v okolí odkališť a dalších dohodnutých
monitorovacích bodech

−

Výsledky aktuálních výstupů monitoringu kvality povrchových a
podzemních vod jak z požadovaných profilů říční sítě, tak z požadovaných
odběrových míst stojatých vod.

−

Informace o vzniku mimořádných situací, které mohly způsobit nebo
způsobily významné ovlivnění kvality ŽP, např. indikace zhoršení kvality
povrchových vod
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−

Výsledky monitoringu seismických jevů a svahových deformací

Vhodnou formou informování veřejnosti je na internetu nebo pravidelné
zasílání informací na obecní a městské úřady dotčené záměrem (např. výroční
zpráva).
2. Do zahájení realizace záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu
Karviná v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011-2016“ podá OKD,
a.s. na příslušný správní úřad v souladu s platnou legislativou v době podání,
oznámení záměru o pokračování nebo útlumu těžby po roce 2016.
3. Před dalším pokračováním hornické činnosti oznamovatel připraví, projedná a
uzavře střednědobé dohody na období 2011 až 2016 se statutárními orgány
dotčených měst Karviná a Orlová a obcí Doubrava a Dětmarovice, které budou
obsahovat a rámcově řešit zejména postupy při řešení existujících nebo
potenciálních střetů zájmů:
−

konkretizaci podmínek řešení důlních škod na inženýrské sítě, komunikace
a majetek ve vazbě na § 36 a § 37 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění

−

konkretizaci podmínek pro realizaci bytové výstavby v nově navrhovaných
lokalitách podle ÚPD dotčených obcí a měst z důvodu udržení a zachování
rozsahu bytového fondu v těchto obcích

−

stanovení dalších specifických podmínek, zajišťujících zásady koexistence
obcí s hornickou činností, včetně průmětu konkrétních výstupů uzavřených
dohod ohledně předjednání těžeb za vymezenou linií střetů zájmů do ÚPD
obcí a měst. Dále pak například monitorování svahových deformací,
monitorování stavu (výška hladiny) a kvality podzemní vody, monitorování
indukované seismické aktivity, rozšíření popřípadě založení nových
měřických přímek, postup řešení a vypořádání škody způsobené na
majetku obyvatel, podporu občanům při řešení nápravy škod na jejich
majetcích v poddolovaných plochách a při jejich integraci v nových
sociálních podmínkách v případě výkupu a stěhování.

4. Před dalším pokračováním hornické činnosti Oznamovatel ve spolupráci
s dotčenými městy a obcemi připraví a projedná požadované změny územně
plánovací dokumentace obcí Doubrava, Dětmarovice a měst Karviná a Orlová
ve vztahu k pokračování těžby, přičemž změna ÚPD bude garantovat (řešit)
především:
−

tzv. mezní linii vlivů hornické činnosti jako linii střetů zájmů ve smyslu, že
ohraničuje území, na jehož ochraně mají zúčastněné obce a města zájem.
Pokud vlivy hornické činnosti tuto linii překročí, musí být včas zahájena
jednání ohledně prevence a kompenzace vlivů, včetně potřeby řešení
předběžných investic kompenzačního charakteru.

−

územní a prostorovou stabilizaci ploch pro možný postupný další územní
rozvoj dotčených měst a obcí v závislosti na časovém průběhu těžby a
vývoje deformačních parametrů, včetně prověření území pro možnosti
výstavby lehkých montovaných staveb v mateřském poli v již vzniklých
prolukách po demolicích objektů s využitím stávajících inženýrských sítí;
tuto stabilizaci v rámci regulativů změny ÚPD připravit jako časově
diferencovanou v závislosti na výše uvedených faktorech, aby tyto plochy
mohly být postupně uvolňovány požadovaném účelu
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−

územní návrhy na možné náhradní plochy pro obytnou výstavbu jako
možnou kompenzaci za lokality, které se v závislosti na časovém průběhu
těžby, vývoje deformačních parametrů a vzhledem ke změnám vodního
režimu dostávají do útlumového režimu

−

územní a prostorovou aktualizaci generelu inženýrských sítí v závislosti na
navrhovaných kompenzacích za ohrožené sítě, ve spolupráci s jejich
vlastníky nebo správci

−

územní a prostorovou aktualizaci místní dopravní sítě v závislosti na
navrhovaných kompenzacích za rušené místní komunikace, eventuelně
úseky silniční sítě, v součinnosti s vlastníky nebo správci komunikací

−

ochranu a zajištění funkčnosti rozhodujících prvků ekologické stability
území podle výše uvedených bodů

5. Připravit a do zahájení realizace záměru ustanovit pracovní skupiny (komise),
k předstihovému řešení střetů zájmů hornickou činností vyvolaných změn
dopravní, průmyslové a ostatní infrastruktury v k.ú. dotčených měst a obcí a
vyřešení druhu kompenzací za způsobené škody
6. Připravit a do zahájení realizace záměru ustanovit pracovní skupiny (komise),
složené ze zástupců jednotlivých obcí a měst, nezávislých odborníků a
zástupců dolu, jako poradní orgán vedení měst a obcí ve věcech hornické
činnosti s garancí dlouhodobé péče o žádoucí rozvoj ekostabilizačních,
biologických a krajinotvorných funkcí těžbou ovlivněného území, včetně
integrace území.
7. Průběžně provádět topografické měření deformací terénu; výsledky aplikovat
na řešení důlních škod vznikajících na prvcích dopravní, inženýrské a bytové
infrastruktury, záborů ZPF, PUPFL, kvality podzemní a povrchové vody a
cílového řešení sanačních a rekultivačních akcí.

b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
1. Oznamovatel zajistí provádění pravidelného vyhodnocování plnění
stanovených podmínek souhlasného stanoviska třetí osobou (firmou), která
bude vybrána na základě výběrového řízení komisí složenou ze zástupců
záměrem dotčených měst a obcí.
2. Pokud vlivem upřesňování současných znalostí o stavu posuzované části
ložiska v platném dobývacím prostoru v průběhu posuzovaného období
dospěje Oznamovatel k rozhodnutí pokračovat v dobývání
dalších částí
ložisek v platných DP i po r. 2016, event. během posuzovaného období 20112016 dojde ke změně hornické činnosti nad rámec posuzovaného rozsahu
hornické činnosti z hlediska jejího kapacitního rozsahu nebo umístění
v geologických strukturách ložiska; je podmínkou dalšího pokračování hornické
činnosti v těchto nově zvažovaných částí ložiska provést nový proces EIA na ty
části ložiska, které nejsou objektem současně probíhajícího procesu EIA.
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Podmínky k ochraně přírody a krajiny
I. Podmínky k ochraně přírody a krajiny - obecně platné
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Oznamovatel záměru na základě reálného vývoje těžby uhlí, reálně měřených
poklesů terénu a jím aktualizovaného předpokladu rekultivace, bude-li to
vhodné, navrhne pro jednotlivé etapy záměru a s dotčenými orgány státní
správy a samosprávy projedná případné změny harmonogramu rekultivace,
konkretizace technické a prostorové realizace a postupné biologické
rekultivace, případně jejich cílových stavů a zapracuje je do návrhu plánu
rekultivace a sanace na následujících pět let, který jedenkrát za rok předloží ke
schválení příslušnému správnímu úřadu.
2. Oznamovatel záměru při návrhu a realizaci rekultivací (zejména v období
navazujícím na období řešené po roce 2010) zohlední skutečnost, že cílem
rekultivace má být funkční krajina propojená sítí vodních toků a mokřadů,
kolem nichž se mohou vyvíjet společenstva blízká původním biotopům (např.
lužním lesům), případně tyto původní biotopy uchovat tam, kde dosud zůstaly
zachovány. Nové, lužním lesům blízké biotopy, navrhnout pokud to bude
možné, v rozsahu původních lužních lesů, které v záměrem dotčeném území
zanikly v důsledku hornické činnosti. Při návrhu rekultivací proto respektovat
stávající biokoridory a funkčním způsobem je zahrnovat do řešení území.
3. Oznamovatel záměru zajistí před zahájením sanačních a rekultivačních prací
aktualizaci zoologických a biologických průzkumů včetně provedení
inventarizace dřevin. Další projektování a zásahy budou prováděny na
podkladě odborného posouzení výsledků provedených průzkumů.
4. Cílový stav sanačních a rekultivačních akcí v oblastech biocenter a biokoridorů
směřovat dle možností ke stavu navrženém schválenými územními plány
dotčených měst a obcí.
5. V místech, kde dojde k poklesům a změnám v terénu, které způsobí rozdíl v
charakteru biotopu od původního nebo předpokládaného stavu, bude nutné
následně projednat změnu územního plánu z hlediska charakteru ÚSES.
6. V rámci návrhu cílového řešení rekultivovaných lokalit důsledně respektovat
polohy nejvýznamnějších přírodních prvků – rybníků, tůní, vegetačního
doprovodu toku a významných porostů mimolesních porostů dřevin a keřů.
7. Oznamovatel záměru v rámci další projekční přípravy rekultivačních akcí, které
budou řešeny v posuzovaném období (2011 – 2016), zajistí pro jednotlivé akce
při kterých dojde k zásahům do kvalitních ekosystémů (včetně sekundárních,
např. náletová zeleň na odvalech, poklesové tůně a mokřady, oživené
odkalovací nádrže ap.) vypracování biologického hodnocení, jehož součástí
bude podrobné vyhodnocení aktuálního stavu bioty a budou navržena opatření
ke zmírnění vlivů akce na rostliny a živočichy.
8. Oznamovatel záměru zajistí ekologický (biologický) dozor odborně způsobilé
osoby (právnické nebo fyzické), jejíž úkolem bude na základě postprojektové
analýzy a průběžného navrhování prevence možných negativních dopadů na
floru, faunu a ekosystémy operativně předcházet destrukci nebo nepřijatelnému
poškození biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (nebo druhů
regionálně významných).
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9. Ve spolupráci s ekologickým dozorem vytipovat (a následně při rekultivacích
ponechat) vhodné části ploch s povrchem z hlušiny bez překryvu zeminami či
jinak, jako stanoviště pro vzácné subxerofilní a teplomilné druhy hmyzu a
rostlin.
10. Při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby regionálně
odpovídající provenience, tzn. v nivách a údolích druhy lužních lesů, mimo nivy
druhy dubohabřin a bučin. Příměs domácích druhů jehličnanů (jedle bělokorá,
smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý) je akceptovatelná.
11. Zalesňování sesuvů řešit především hluboko kořenícími dřevinami (habr
obecný, dub letní, javor klen a mléč, jilm horský atd.)
12. Výsadby provádět v nepravidelném sponu, ponechané travnaté plochy
udržovat kosením s vyklízením pokosené hmoty.
13. Výsadby dřevin zajistit ochranou proti okusu.
14. Zásahy do porostů dřevin (kácení) přednostně realizovat
vegetačního klidu.

v obdobích

15. Při probírkách dřevin maximálně respektovat a do cílových úprav
zakomponovat spontánně rostoucí cílové dřeviny (např. jasan, lípa, javor atd.),
byť by se jednalo o mladé stromy menšího průměru, než dřeviny pionýrské
(břízy, osiky, akáty aj.) a respektovat keřové patro přirozené druhové skladby
(místně ponechávat i schnoucí nebo doupné stromy - v dosahu korun těchto
dřevin zachovat stávající úroveň terénu. V porostech ponechat část případných
vývratů (vyvrácených stromů) z důvodu vytvoření příznivých biotopů pro
udržení a rozšíření biodiversity hmyzu a dalších drobných živočichů.
16. V rámci skrývek zemin v územích, která jsou ohrožena trvalými zátopami,
neřešit skrývky na plochách se stávajícími mokřady a tůněmi (mimo lokality,
kde toto opatření nelze uplatnit z důvodu převýšení významnosti jiného
veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody např. bezpečnost osob a
majetku, zajištění nutné infrastruktury, přičemž není možné variantní řešení
ap.).
17. Těžiště zemních prací (např. skrývky a technické rekultivace navážkou hlušin či
zemin) přednostně realizovat v obdobích vegetačního klidu.
18. Skládkovaný materiál odstraňovat pouze v případě, že není pokrytý porosty a
prokazatelně nelze předpokládat jeho neškodné zapojení do terénu (např.
pneumatiky, nové černé skládky ap.).
19. Pokud do období po roce 2010 přetrvávají záměry odvodnění mokrých ploch
v porostech dřevin, vypracovat podrobný biologický průzkum každé z lokalit, na
základě výstupů těchto průzkumů revidovat požadavky na změny hydrického
režimu území. Teprve na základě správního rozhodnutí o důvodné likvidaci
některé z vodních ploch řešit transfery chráněných nebo regionálně
ohrožených druhů.
20. Zajistit nutné transfery populací zvláště chráněných nebo regionálně
ohrožených druhů fauny a flory z lokalit, prokazatelně ohrožených poklesem
území ve spojitosti s nevratnými zátopami či podmáčením (pokud nejde o
druhy vázané na mokřadní nebo vodní ekosystémy), případně z lokalit
ohrožených převrstvením v rámci technické rekultivace území, pokud toto
převrstvení je součástí již pravomocně odsouhlasených akcí programu
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rekultivačních akcí a prokazatelně není možné převrstvení ploch s doloženými
výskyty uvedených druhů zamezit.
b) Podmínky po ukončení pokračování těžební činnosti

1. Oznamovatel záměru zajistí po ukončení sanačních a rekultivačních prací na
těžbou poškozených územích jejich údržbu tak, aby minimálně následujících
deset let po ukončení prací odpovídal jejich stav cíli rekultivace, nebo
rekultivované plochy předá k užívání třetím osobám (zemědělské, lesnické
nebo jiné odpovídající využití, které je v souladu s cílovým stavem provedených
rekultivací).

B.II. Podmínky k ochraně přírody a krajiny - speciální a lokální
1. ARA 2005 80: Ověřit lokality výskytu a rozsah populace židoviníku německého
(zejména na východní hrázi nádrže Doubrava I) a finální verzi řešení výhledu
nádrže Doubrava I přizpůsobit existenci populace židoviníku německého a
požadavku zachování její reprezentativnosti. V rámci biologické rekultivace
lokality výskytu židoviníku německého zavést management biotopu
upřednostňující rozvoj jeho populace, tj. zajistit průběžné odstraňování
konkurenčních náletových dřevin
2. ARA 2005 88 a 89: V rámci údržbových zásahů do náletových porostů odvalu
Doubrava důsledně respektovat lokality populace kruštíku tmavočerveného.
Probírky a další pěstební zásahy provádět mimo vegetační období
s vyloučením terénních zásahů do substrátu a vyloučením pálení větví na
lokalitě. Rozsah a způsob probírek řešit na základě konzultací s ekologickým
dozorem.
3. ARA 2005 88 a 2005 89: Zachovat skupinu pěti mohutných buků na
jihozápadním okraji řešeného území.
4. Vypracovat posudek na vyhodnocení ovlivnění zdravotního stavu 2 dubů v obci
Doubrava, ke kterému může dojít
v důsledku poklesů a změnou
hydrogeologických poměrů stanoviště (památné stromy).

Podmínky k ochraně obyvatelstva dotčených území a
jejich majetku
I. Podmínky k ochraně obyvatelstva dotčených území a jejich
majetku - obecně platné
I.1. Podmínky k ochraně majetku
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Oznamovatel záměru před pokračováním a v průběhu hornické činnosti
v předstihu zajistí pasportizaci stavebních objektů těžbou ovlivněného území
tak, aby bylo možno na základě stavu objektů, časového průběhu těžby a
vývoje deformačních parametrů zahájit preventivní zajištění těchto objektů,
zahájit jednání o náhradě škody a vypořádat se s vlastníky těchto nemovitostí
formou výkupu, resp. preventivního zajištění objektu pro zachování integrity
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města Orlová a obcí Dětmarovice a Doubrava. Cílem pasportizace je stanovení
možných konkrétních způsobů ochrany, záchrany či údržby jednotlivých
objektů nebo kompenzace pro případy, kdy nebude reálné objekty zachovat
nebo zachránit.
2. Podmínkou pokračování hornické činnosti je řešení náhradní komunikace za
škody na silnici č. III/47214 rozšířením místní komunikace vedené lokalitou
Dědina jako spojnici měst Orlová a Karviná.
b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
1. Oznamovatel záměru ve spolupráci s vlastníky nemovitostí bude monitorovat
skutečný stav objektů v těžbou ovlivňovaném území. V případě požadavku
vlastníka dotčeného stavebního objektu na náhradu škody provede
vyhodnocení a srovnání skutečného a výchozího stavu (stav po pasportizaci)
objektu a na základě výsledků tohoto srovnání projedná a realizuje opatření,
která adekvátně uplatní i pro nejbližší sousední objekty.
2. Oznamovatel hornické činnosti bude provádět na základě výzvy vlastníka
(popř. správce) pravidelná místní šetření o stavu používaných komunikací.
V případě průkazu poškození komunikací vlivem důlních škod zajistí nápravu.
3. Oznamovatel zajistí trvalé monitorování a vyhodnocování projevů hornickou
činností indukované seismické aktivity tak, aby bylo možno určit její vztah
k případné iniciaci svahových pohybů a ovlivňování bytové zástavby a jako
podkladu pro vypořádání případných škod ze strany těžební organizace.
4. Oznamovatel zajistí v případě požadavků majitelů ovlivněných nemovitostí
znalecké posouzení možných vlivů doznívajících poklesů terénu.
5. Oznamovatel zajistí průběžné sledování vývoje deformací povrchu v doposud
aktivně obývaných částech sídelních útvarů, do kterých zasahují vlivy
poddolování a na základě výsledků měření a vizuálních pozorování bude
přijímat adekvátní opatření pro zajištění kvality bydlení nebo včasné náhrady
důlních škod.
6. Oznamovatel zajistí v místech aktuálního ohrožení zástavby nebo infrastruktury
individuální provedení detailnějšího sledování a zpřesnění prognózy poklesů
terénu a souvisejících změn režimu podzemních vod.
7. Oznamovatel zajistí průběžné vyhodnocování míry ovlivnění (případných
deformací) železničních trati důlní činností (zejména koridor trati OKD Doprava
kolem závodu Doubrava a Křemence a jižně od nádrže Do-I) s tím, že musí být
technicky ošetřeno zachování nivelety (podsypávání apod.).
8. Oznamovatel zajistí průběžné vyhodnocování míry ovlivnění (případných
deformací) hlavních silničních tahů v území (zejména silnice č. I/59 a II/474
zejména v okolí Kopanin, silnici č. III/47214 v úseku Orlová–Vrchovec, a při
průchodu mezi Doubravskými nádržemi aj.) s tím, že zejména silnice č. I/59 a
II/474 budou udržovány v takovém stavu, aby byla zachována maximální
průjezdná rychlost. Projevy důlních vlivů na těchto komunikacích musí být
odstraněny do 48 hodin po jejich zjištění.

86

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011-2016

b) Podmínky po ukončení pokračování těžební činnosti
1. Oznamovatel nejméně po dobu doznívání poklesů bude sledovat funkčnost
stávajících technických opatření k ochraně budov a pozemků. Monitoring
ukončí až po dohodě s majiteli dotčených nemovitostí.

I.2. Podmínky k ochraně zdraví obyvatelstva
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Nejpozději do jednoho roku od vydání stanoviska MŽP o posuzování vlivů
hornické činnosti doloží oznamovatel orgánu veřejného zdraví garantované
parametry všech rozhodujících stacionárních zdrojů hluku, na základě
upřesnění orgánem hygienické služby.
2. Oznamovatel nejpozději do jednoho roku od vydání stanoviska MŽP o
posuzování vlivů hornické činnosti provede aktuální kontrolní měření hlukové
zátěže na hranicích pozemků u objektů nejbližší bytové zástavby dle dohody
s orgánem ochrany veřejného zdraví; na základě zjištěných výsledků měření a
v případě potřeby realizuje na stacionárních zdrojích hluku taková opatření,
která zajistí plnění základních hygienických limitů pro denní a noční dobu, na
základě upřesnění orgánem hygienické služby.
3. Podmínkou pro pokračování hornické činnosti dolu je dořešení akustické
zátěže při nakládce železničních vagónů v povrchovém závodě ČSA na ulici
Čs. armády vhodným odcloněním tohoto prostoru (protihluková stěna podél
silnice na Doubravu, přestřešení prostoru nakládky apod.).
b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
1. Nadále uplatňovat organizaci rekultivačních prací, spojených s návozem hlušin
a formováním rekultivačních prostorů tak, aby byl vyloučen provoz dozéru a
sacích bagrů v noční době (od 22.00 do 06.00 hodin).
2. V nočních hodinách od 22.00 do 6.00 hodin vyloučit převoz hlušiny po
veřejných komunikacích
3. V dalším stupni přípravy záměru prověřit možnosti sjednocení typu vagónů pro
přepravu uhlí a přepravu kamene z příkupu s cílem snížit množství vlaků
v rámci výhledových přeprav mezi Dolem ČSA a Dolem Darkov.

Podmínky k ochraně vod
I. Podmínky k ochraně vod – obecně platné
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Oznamovatel připraví a realizuje monitoring pro sledování případných změn
hydrologických a hydrogeologických parametrů, včetně základních chemických
rozborů vod, dle dohod mezi statutárním městem Karviná a městem Orlová,
obcemi Doubrava a Dětmarovice a těžební organizací s tím, že podmínkou
realizace pokračování hornické činnosti a doznívání vlivů bude především
pravidelný monitoring podzemních vod; v případě prognózy možného vzestupu
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podzemní vody nad terén na základě vyhodnocení realizovat taková opatření,
vedoucí k omezení zamokření ve stávajících urbanizovaných a rozvojových
plochách.
2. V citlivých částech dobývacího prostoru oznamovatel posoudí a s dotčenými
orgány státní správy projedná, zda dosavadní monitoring hladin podzemní vody
je dostatečný a případně nedostatečného monitoringu navrhne způsob jeho
rozšíření.
3. Před zahájením pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná
v dobývacích prostorech závodu ČSA, uvažované posuzovaným záměrem
v období 2011 až 2016, musí být zahájeny stavební práce, zahrnující zvýšení
LB a PB hráze řeky Olše minimálně o prognózované poklesy, zabezpečení LB
hráze proti rozplavení vlivem účinků přelévání hráze z důvodu jejího poklesu,
doplnění zasaženého úseku toku o dva balvanité skluzy. V případě
Karvinského potoka zahájit stavební práce, které zajistí, aby do průtoku Q5
v řece Olši nedošlo k mísení slaných vod z Karvinského potoka s povrchovou a
případně podzemní vodou nad odběrným místem pro Elektrárnu Dětmarovice.
Pokud nebudou výše uvedené práce zahájeny do 31.12.2010, lze pokračování
hornické činnosti dle posuzovaného záměru zahájit pouze za předpokladu, že
OKD, a.s., Důl Karviná do stejného data, tedy do 31.12.2010 uzavře s
Povodím Odry, státní podnik smlouvu o převzetí odpovědnosti za všechny
škody, které vzniknou Povodí Odry, státní podnik nebo třetím stranám z
důvodu 1) poddolování dotčených vodních děl nebo 2) změnou odtokových
poměrů v území dotčeném těžbou.
4. Vzhledem k situování akce do území nivy Olše, Stonávky a okolí Karvinského
potoka při tvorbě krajiny v maximální možné míře využívat moderní
revitalizační postupy s cílem zlepšit systém ekologické stability. Přičemž je
nutno využít všechny dosavadní poznatky dosažené v inundaci Olše a
Stonávky v rámci individuálních aktivit zúčastněných dolů.
5. Vytipovat potenciální retenční prostory pro dílčí zátopy v případě povodňových
průtoků (využití poklesových jezer, příprava suchých poldrů) s využitím
dosavadních poznatků o citelném snižování funkčnosti ekosystémů nivy za
ochrannými hrázemi Olše (týká se zejména úpravy levobřežní části řeky Olše)
6. V prostoru ponechat bez zásahu vybrané tůně a vodní plochy s mokřady
(zahrnuté do rekultivačních akcí) jako vodní a mokřadní refugium
b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
1. Oznamovatel bude postupně realizovat závěry a doporučení vyplývající
z posudků vlivu plánovaného dobývání na režim podzemních a povrchových
vod a z geotechnického posouzení stability svahů v katastrálním území
Dětmarovice jako důsledku ovlivnění území hlubinným dobýváním černého uhlí
v dole OKD, a.s. Pokud bude na základě monitoringu indikován nepříznivý
vývoj, bude podle aktuální potřeby zpracována dílčí odborná a projektová
studie a následná projektová dokumentace sanace. V případě povolení těžby
bude zahájen monitoring hladin podzemní vody a možných svahových pohybů
(tenzometrická měření).
2. Oznamovatel zajistí sledování podélných profilů zájmových vodotečí
v ovlivněných oblastech a v případě potřeby zajistí ve spolupráci se správci
toků udržení stabilních odtokových poměrů (např. prohrábkou).
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3. Oznamovatel zajistí průběžné monitorování kvality vod ve vodních plochách
(poklesových jezerech), které budou vznikat při poklesu terénu, úrovně hladiny
a kvality podzemních vod v okolí odkalovacích nádrží a odvalů.
4. Bude-li zjištěna v rámci monitoringu kvality vod závažná kontaminace
podzemních vod hornickou činností, oznamovatel následně ověří, zda
působením těchto vod nedošlo ke znečištění půd. Adekvátně k rozsahu
kontaminace zpracuje rizikové analýzy, projekt sanací apod.
5. V případě zjištění nebezpečných látek, pocházejících z popílku, bude
oznamovatel záměru neprodleně konzultovat vzniklou situaci s příslušným
vodohospodářským orgánem.
6. V nejohroženější oblasti Doubrava-Kozinec (v hydrogeologické části označeno
jako „lokalita 2“) pokračovat ve stávajícím detailním sledování režimu podzemní
vody 4x ročně, v tomto případě včetně hydrochemického sledování vývoje
koncentrací chloridů v podzemní vodě, ve vazbě na možný přestup
kontaminace do Olše.
7. Sledovat koncentrace chloridů v řece Olši a Karvinském potoce v úseku
přilehlém oblasti Doubrava-Kozinec (4x ročně).
8. V souladu se závěry hydrogeologického posouzení v ohrožených oblastech
zástavby (zejména v prostoru mezi náměstím Doubravy a Kotlinským rybníkem
(v hydrogeologické části označeno jako „lokalita 1“) provádět režimní měření
hladiny podzemní vody 4 x ročně.
9. Oznamovatel bude pokračovat v monitoringu poklesů a jejich prognózy a na
jejich základě zpřesňovat nápravná opatření, příp. postup těžby – doplnit
pozorovací síť měřičských bodů, včetně pravidelného provádění
vyhodnocování poklesů v zájmovém území a pokračovat v monitoringu
podzemních vod s provedením vyhodnocení úrovní hladiny a porovnat
s proběhlými poklesy.
10. Soustavně v průběhu poklesů terénu sledovat integritu hrází kalových nádrží a
zamezit technickými prostředky jejich narušení umožňujícímu pronikání vody
z nich mimo ČOV.
11. Sanací hrází a nádrží nezmenšovat jejich plochu natolik, aby byla oslabena
jejich funkce jako čistírny odpadních vod.
12. Pro případy spoluúčasti oznamovatele na opravách propustí nebo úpravách
vodotečí z důvodu, aby při přívalových deštích nedocházelo ke kumulaci
povrchového odtoku nebo nežádoucím rozlivům (včetně podmáčení stavebních
objektů nebo břehových porostů), provádět veškeré úpravy toků s ohledem na
charakter a kvalitu břehových porostů.

D.II. Podmínky k ochraně vod – speciální a lokální
1. Do sítě monitorovacích vrtů podzemních vod zařadit vrt na parcele ppč. 3688 v
k.ú. Dětmarovice, ev. v katastru obce Dětmarovice zřídit nový monitorovací vrt.
2. Do monitorovací sítě zařadit vrt JKV-1 u čerpací stanice ČOV závodu ČSA a 1x
ročně provést nivelační srovnání povrchu silnice, vrtu JKV-1 a volných vodních
hladin mezi silnicí a vzdušnými stranami hrází nádrží, aby bylo možno
v předstihu definovat aktuálnost rizika ohrožení povrchu silnice vodou.
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3. ARA 2005 80: V rámci cílového řešení plochy nádrže Do-II prověřit možnost
zachování části vodní plochy s litorály v severním prostoru a této okolnosti
přizpůsobit konečné pojetí technické rekultivace nádrže.
4. ARA 2005 80: Po vytěžení flotačních hlušin z nádrže Do-I nebude možný vývoj
litorálu (nádrž bude příliš hluboká), zajistit v rámci další důlní činnosti její
opětovné vyplnění kaly pod volnou hladinu (do hloubky průměrně 0,5 m) a
části břehů dotvarovat hlušinou nebo jiným inertním materiálem (vývoj litorálu,
členitost příbřežní zóny), tak, aby byla zajištěna funkce nádrže jako ČOV.
5. ARA 2004 58: Zachovat stávající tůň u železniční vlečky severně odvalu z
důvodu jejího významu pro biodiverzitu území.
6. ARA 2005 94: Do vodní plochy obklopené lesním porostem nezasahovat

Podmínky k ochraně ovzduší
I. Podmínky k ochraně ovzduší – obecně platné
I.1. Monitoring ovzduší
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Do zahájení realizace záměru, v souladu s platnou legislativou, tj. zákon č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v
platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami, provede
oznamovatel kategorizaci všech stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
posuzovaného záměru a v souladu s výše uvedenými normami bude sledovat
provoz stacionárních zdrojů znečištění ovzduší a operativně omezovat situace
maximálních emisních stavů provozovaných zařízení, která vypouštějí emise
do atmosféry.
2. Oznamovatel zajistí změření a bude dokladovat přítomnost PAU v celkových
výdušných větrech na výdušných jamách dolů.
b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
1. Nad rámec povinností vyplývajících z národní legislativy (zákon o ochraně
ovzduší) bude oznamovatel provádět pravidelně (min 1x za 2 roky) měření
emisí TZL na výstupu z důlních ventilátorů.

I.2. Omezení sekundární prašnosti
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Do příslušných provozních řádů a pracovních postupů týkajících se technických
rekultivací a přepravy hlušin a výplňových materiálů, zapracovat a zvýraznit
požadavky na snižování sekundární prašnosti.
2. Zavést a dodržovat technicko-organizačních obsahující zejména následující
zásady pro snižování sekundárních zdrojů prašnosti v prostorech manipulace
se sypkými a prašnými materiály a při jejich přepravě:
−

Zajišťovat potřebný stupeň vlhkosti materiálu, se kterým bude
nakládáno.
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−

Přesuny velkých objemů hlušiny řešit přednostně železniční dopravou.

−

Optimalizovat režim technických a biologických rekultivací tak, aby
aktivní plochy rekultivací měly maximální plochu 5 ha na jednu stavbu.
V rámci biologické rekultivace v praxi uplatňovat operativní režim
překrývání otevřených ploch zeminou, s vyloučením vytváření
zbytečných mezideponií.

−

Při výjezdu vozů z účelových komunikací na veřejné komunikace
instalovat čistící stanice, kde bude docházet k čištění vozů tlakovou
vodou.

−

Pro omezení sekundární
účelových komunikací.

−

Dojde-li k znečištění vozovek (například z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek) zajistit čištění vozovek nejpozději do 12 hodin
od znečištění.

−

Účelové komunikace zkrápět v suchých dnech užitkovou vodou s
četností minimálně 1x za 8 hodin provozu

prašnosti

provádět

pravidelné

čištění

I.3. Omezení emisí metanu a důlních plynů
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Nadále maximálně využívat metan z degazace ke komerčnímu využití jako
fosilní palivo všude tam, kde jeho energetické parametry zajišťují možnost
využití metanu jako paliva.
2. Stanovit podmínky pro zabezpečení staveb z hlediska výstupu důlního plynu
b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
1. Nadále maximálně využívat metan z degazace ke komerčnímu využití jako
fosilní palivo všude tam, kde jeho energetické parametry zajišťují možnost
využití metanu jako paliva.
2. Z hlediska výstupů důlních plynů na povrch:
-

Po likvidaci větrní kapacity na výdušné jámě č. 1 – Eleonora (po roce 2008)
zachovat degazační (odsávací) systém dolu v nepřetržitém provozu.

-

Zachovat řízené odsávaní důlních plynů systémem AOS 2 z odplyňovacích
vrtů OV 10a, OV 12 a OV 19a dislokovaných v jihovýchodní části DP
Doubrava

-

V centrální a jižní části území DP realizovat projekt „Komplexní řešení
problematiky metanu ve vazbě na SDD v Moravskoslezském kraji“
zajišťovaný z prostředků pro revitalizaci Moravskoslezského kraje.

-

Před započetím realizace staveb pod úrovní terénu v předmětném DP
provést v zájmové ploše metanscreening, včetně stanovení bezpečnostních
opatření vycházejících z výsledků měření.

-

Kontroly likvidovaných jam a starých důlních děl ústících na povrch
provádět v rozsahu, který určuje § 16 odst. (4) až (6) vyhl. ČBÚ č. 52/1997
Sb. v platném znění.
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Podmínky k ochraně půd
I. Podmínky k ochraně půd - obecně platné
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Provést pedologický průzkum záměrem dotčeného území s důrazem na
zemědělské půdy (ZPF) a lesní půdy (PUPFL) a na základě předpokládaných
poklesů způsobených realizací záměru provést ve smyslu odst. 5, §9 zákona
334/1992 Sb. v platném znění bilanci předpokládaného záboru půd u kterých
dojde k trvalé ztrátě (vznik vodních ploch), dále půd, jejichž kvalita bude trvale
snížena a bilanci půd, jejichž kvalita bude snížena ale technickými
rekultivacemi bude možné jejich úrodnost zachovat (trvalé odvodnění ploch).
2. Na základě předpokládaného postupu vyuhlování ložiska požádat v případě
ZPF ve smyslu odst. 1, §9 zákona 334/1992 Sb. v platném znění příslušný
orgán ochrany půd o vynětí bezprostředně dotčených půd ze zemědělského
půdního fondu.
3. Na pozemcích náležících ZPF které budou zaplaveny provést skrývku
kulturních vrstev a tu deponovat na vhodných místech k dalšímu využití. Na
ostatních plochách náležících do kategorie ZPF, ovlivněných podzemní vodou
v důsledku poklesu terénu navrhnout způsob jejich rekultivace (ponechání
samovolnému vývoji, technické rekultivace atd.).
4. Na základě předpokládaného postupu vyuhlování ložiska požádat v případě
PUPFL v souladu se zněním odst. 1, §16 zákona č. 289/1995 Sb., a vyhlášky
č. 77/1996 Sb. v platném znění příslušný orgán správy lesů o trvalé vynětí
bezprostředně dotčených pozemků z PUPFL.
5. Na pozemcích náležících PUPFL provést odstranění lesních porostů ještě před
nástupem trvalého zamokření a záplav, a to včetně pařezů a skrytí lesních půd
až na minerální podloží v případě jejich dalšího využití.
6. Od realizace odvodnění či provádění skrývek upouštět pouze z důvodů
ochrany přírody nebo technicky nemožného řešení.
b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
1. Odklizové zeminy ukládat ve vytěžených prostorech (§ 8 cit.zák.).
2. Umožnit pohyb těžební techniky v souvislosti s odstraňováním kulturních a
organických vrstev půd v dostatečném předstihu před započetím poklesů
terénu, které budou mít za následek zamokření nebo zatopení půd
3. Na základě topografického měření reálného poklesu terénu pravidelně
zpřesňovat bilanci půd ovlivněných realizací záměru. (Termín 1x za rok)
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Podmínky k ochraně kulturních památek
I. Podmínky k ochraně kulturních památek - obecně platné
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Před zahájením stavebních činností realizovaných v zájmovém území ve
vazbě na záměr
(skrývky ornice související s budováním povrchových
zařízení, odvalů apod.) písemně ohlásit tyto stavební práce příslušnému
pracovišti Archeologického ústavu AV
a následně umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu.
b) Podmínky v průběhu pokračování těžební činnosti
2. Monitorovat potenciální vlivy pokračující hornické činnosti na památkově
chráněné objekty ve vztahu k vlivu poklesů a průběžně řešit případnou
prevenci škod na těchto objektech.
3. V případě archeologického nálezu (zejména při skrývkách) kontaktovat
pracoviště oprávněné k provádění záchranného archeologického průzkumu,
projednat a zajistit konkrétní způsob dokumentace a záchrany archeologických
nálezů

II. Podmínky k ochraně kulturních památek - speciální a lokální
ARA 2005 87 :Rekultivace Cingrova kopce 2.část:
1. ARA 2005 87: Bývalý hřbitov - při odstraňování zbytků náhrobků bývalého
hřbitova nenarušit kořenový systém stromů, zajistit ochranu kmenů bedněním,
zachovat stávající úroveň terénu .
2. ARA 2005 87: Bývalý hřbitov - bludný balvan z růžové skandinávské žuly ležící
u pomníku (vztyčený kámen bez nápisu) v severní části hřbitova umístit na
důstojné místo, např. v rámci tohoto pomníku.
3. Zahájit monitorování potenciálních vlivů pokračující hornické činnosti na
pomník obětí důlního neštěstí, objekt první školy č.p. 81 a budovu Národního
domu se zahradou ve vztahu k vlivu poklesů a průběžně řešit případnou
prevenci škod na těchto objektech.

Podmínky k ochraně horninového prostředí
I. Podmínky k ochraně horninového prostředí - obecně platné
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. K omezení nebezpečí vzniku otřesů při dobývání na závodě ČSA v letech 2011
až 2016 důsledně dodržovat zásady časového a prostorového vedení důlních
děl a stanovená opatření protiotřesové prevence v těchto důlních dílech.

93

Posudek EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011-2016

2. Do zahájení realizace záměru pokračování hornické činnosti instalovat novou
monitorovací síť indukované seismické aktivity a zahájit sledování provoz
relativně objektivnějšího systému seismického sledování v OKD, a.s.
3. Ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi určit lokality kde se v období 20112016 a následujícím neplánuje těžba ani zde nebudou působit doznívající vlivy.
4. Ochranné zóny, které jsou stanoveny v chráněném ložiskovém území
překvalifikovat tak, aby byly v souladu s normou 730039.

II. Podmínky k ochraně horninového prostředí - speciální a lokální
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. V lokalitě Nové Pole v městské části Karviné - Staré Město instalovat stanici na
měření indukovaných seismických jevů vybavené odpovídajícími přístroji.
2. V katastrálním území obce Dětmarovice instalovat čidlo na
indukovaných seismických jevů vybavené odpovídajícími přístroji.

měření

3. Po dohodě s obcí Dětmarovice založit popřípadě rozšířit měřicské přímky a
způsob vyhodnocování (intenzity) poklesů v k.ú. Dětmarovice a Koukolná.
Zachovat stávající monitoring a jeho vyhodnocování až do odeznění vlivů.
4. Pokračovat v monitorování svahových deformací na k.ú. Dětmarovice a k.ú.
Doubrava za spolufinancování ze strany Dolu ČSA a to do doby odeznění vlivů,
minimálně však do r. 2016.

Podmínky k nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami
I. Podmínky k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami –
obecně platné
a) Podmínky před zahájením pokračování těžební činnosti
1. Pro všechny používané nebezpečné látky přípravky (včetně případných
přípravků pro provádění údržby a čištění zařízení) připravit bezpečnostní listy
dle vyhlášky MPO č. 27/1998 Sb. a souvisejících předpisů.
2. Veškeré prostory, ve kterých bude nakládáno (včetně skladování) s látkami
nebezpečnými vodám, zabezpečit proti únikům těchto látek do podzemních
nebo povrchových vod.
3. Při nakládání s chemickými látkami a přípravky dodržovat veškeré povinnosti
vyplývající ze zákona č, 157/1998 Sb. a souvisejících předpisů
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Podmínky pro provádění sanací a rekultivací
ARA 2004 16 Úprava pozemků včetně Karvinského potoka v prostoru
Špluchova, 2. část:
1. V rámci cílového řešení zachovat maximálně účelnou plochu rozlivů z důvodu
vytvoření mozaiky vodních a mokřadních biotopů, dořešit výsadby dřevin podél
toku v odpovídající druhové skladbě potočního luhu, respektovat výstupy
biologického posudku AOPK ČR.
ARA 2004 17 Odvodnění oblasti Špluchov – Kozinec:
1. Pro jednotlivé etapy záměru průběžně konkretizovat dílčí podmínky postupné
technické a prostorové realizace a postupné biologické rekultivace na základě
ekologického dozoru a aktualizovaných vstupních studií charakteru
opakovaného hydrologického a biologického vyhodnocení
2. Navrhnout výslednou diferenciaci prostoru ARA na plochy vhodné k rekreaci
(preference JZ části) a plochy přírodních zón v severní až JV části lokality ARA
se stanovením jejich režimu s ohledem na funkci biocentra a významných
krajinných prvků „ze zákona“.
3. Biologické rekultivace provádět na základě ekologického dozoru a
aktualizovaných vstupních studií charakteru opakovaného hydrologického a
biologického vyhodnocení
4. Při řešení úpravy Karvinského potoka preferovat revitalizační pojetí nezbytné
úpravy toku
5. V závislosti na postupech zátopy podrobně vyhodnotit podmínky pro možnosti
zachování některých enkláv lužního lesa a zejména podmínky pro založení
nových porostů lužního lesa.
6. V dalších stupních upřesnit rozsah možného trvalého zatopení či výrazného
podmáčení lesních porostů (zejména lužních) a určujících mimolesních porostů
dřevin s cílem stanovit perspektivní porosty v celém území jako kostry
ekologické stability území.
7. Prověřit možnosti dílčích návozů hlušiny za účelem stabilizace částí poklesů a
preventivního vytvoření podmínek pro zajištění mělkých mokřadů a dalších
ploch biologické diverzity, takové využití stanovit na základě podrobného
biologického, topografického a hydrologického vyhodnocení území
8. V případě dílčích etap postupovat se závěry a doporučeními aktuálně
probíhajícího monitoringu, nadále v něm pokračovat
ARA 2004 34 Rekultivace u Bartečkových rybníků, 2. etapa:
1. Zachovat stávající kostru zeleně, která byla ponechána po předchozí zástavbě,
do prostoru vlastních Bartečkových rybníků nezasahovat – ponechat jako vodní
a mokřadní refugium.
2. Probírky, výsadby a odstraňování zbytků z demolic neprovádět plošným ale
výběrovým způsobem.
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3. pro výsadby využít zvl. dřeviny přirozené druhové skladby, některé dílčí plochy
ponechat bez výsadby jako louky (nutné kosení);
ARA 2004 58 Rekultivace odvalu Hlubina:
1. Maximálně respektovat stávající kvalitní dřeviny na svazích s výjimkou porostů
akátu, další probírky řešit na základě aktuálního biologického průzkumu
2. Při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby regionálně
odpovídající provenience
3. Pokud do období po roce 2010 přetrvávají záměry odvodnění mokrých ploch
v porostech dřevin, vypracovat podrobný biologický průzkum každé z lokalit,
na základě výstupů těchto průzkumů revidovat požadavky na změny
hydrického režimu území; teprve na základě správního rozhodnutí o důvodné
likvidaci některé z vodních ploch řešit transfery chráněných nebo regionálně
ohrožených druhů
4. Zachovat stávající tůň u železniční vlečky severně odvalu z důvodu jejího
významu pro biodiverzitu území.
ARA 2004 59 Úprava odvalu Dolu ČSA - Jan Karel
1. Tvarování temene vrcholového plata odvalu je podmíněno minimálním využitím
hlušiny a návazností tvarovaného terénu na již upravený a ozeleněný J a JV
svah odvalu
2. Konečné využití vrcholového plata odvalu je podmíněno zachováním a
respektováním svahových porostů dřevin, zajištěním jejich údržby min. 10 let
po dokončení rekultivace, nebo do předání území jinému uživateli
3. Navrhované stavební objekty dle možností architektonicky začlenit do krajiny a
odclonit zelení
4. Při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby
odpovídající provenience

regionálně

ARA 2005 80 Úprava pozemků včetně Karvinského potoka, 3. část (Úprava a
rekultivace nádrží Doubrava I-IV a Pohraniční kolonie):
1. V rámci konečného řešení plochy nádrže Do-II prověřit možnost zachování
části vodní plochy s litorály v severním prostoru a této okolnosti přizpůsobit
konečné pojetí technické rekultivace nádrže.
2. Ve spolupráci s ekologickým dozorem vytipovat (a následně při rekultivacích
ponechat) vhodné části ploch s povrchem z hlušiny bez překryvu zeminami či
jinak, jako stanoviště pro vzácné subxerofilní a teplomilné druhy hmyzu a
rostlin.
3. Poněvadž po vytěžení flotačních hlušin z Do-I nebude možný vývoj litorálu
(nádrž je příliš hluboká), v rámci další důlní činnosti je opět vyplnit kaly pod
volnou hladinu (do hloubky průměrně 0,5 m) a části břehů dotvarovat hlušinou
nebo jiným inertním materiálem (vývoj litorálu, členitost příbřežní zóny). V rámci
projektování musí být navrženy a příslušným orgánem státní správy
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odsouhlaseny parametry nádrže tak, aby byla zajištěny optimální podmínky pro
biologické čištění odpadních vod v nádrži(hloubka, plocha a objem nádrže).
4. Pro nádrž Pohraniční kolonie zajistit, aby navážka byla diverzifikována (např. u
lesa na západním okraji ponechat alespoň 15 m širokou přechodnou zónu
/zastoupení nepřekrytých flotačních hlušin s tůňkami, rákosinami aj./ jako
náhradní stanoviště ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů).
5. Po ukončení sanace starého odvalu Doubrava je na sanace a rekultivace
možno používat výhradně výpěrky a kameniva z úpravy uhlí a je zakázáno
používání jiných materiálů zejména odpadů.
6. V projektu cílového řešení tvaru navážek hlušin v rámci technické rekultivace
navrhnout mírnou dynamizaci vrcholového plata a dořešit plynulé přechody
navážek do okolí ponechávaných vodních ploch lokality doubravských nádrží
7. Ověřit lokality výskytu a rozsah populace židoviníku německého (zejména na
východní hrázi nádrže Doubrava I) a finální verzi řešení výhledu nádrže
Doubrava I přizpůsobit existenci populace židoviníku německého a požadavku
zachování její reprezentativnosti. V rámci biologické rekultivace lokality výskytu
židoviníku německého zavést management biotopu upřednostňující rozvoj jeho
populace, tj. zajistit průběžné odstraňování konkurenčních náletových dřevin.
8. Po dobu realizace stavby ustanovit ekologický dozor

ARA 2005 87 Rekultivace Cingrova kopce, 2. část
1. do cílových úprav zakomponovat stávající dřeviny, které nejsou v prokazatelně
havarijním stavu včetně doupných stromů – v dosahu korun zachovat stávající
úroveň terénu;
2. při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby, jehličnany jako
příměs (jedle bělokorá, smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý), nutná
ochrana proti okusu;
3. výsadby provést nepravidelně, ponechané travnaté plochy udržovat kosením
s vyklízením pokosené hmoty;
4. hřbitov, park: při odstraňování zbytků náhrobků nenarušit kořenový systém
stromů, ochrana kmenů bedněním, zachovat stávající úroveň terénu;
5. bludný balvan z růžové skandinávské žuly ležící u pomníku (vztyčený kámen
bez nápisu) v severní části hřbitova umístit na důstojné místo, např. v rámci
tohoto pomníku;
6. provést podrobnou inventarizaci dřevin v území, další zásahy pouze na
podkladě znaleckého posudku a zoologického průzkumu.

ARA 2005 88 a 89 Rekultivace starého odvalu Doubrava, III. a IV. etapa, 2005 76
Rekultivace starého odvalu Doubrava, II. etapa - lok. Macurůvka
1. V prostoru ponechat bez zásahu tůně a vodní plochy s mokřady jako vodní a
mokřadní refugium
2. ARA 2005 88 a 2005 89: Zachovat skupinu pěti mohutných buků na
jihozápadním okraji řešeného území.
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3. Při probírkách respektovat spontánně rostoucí cílové dřeviny (např. jasany,
lípy, javory ap.), byť by se jednalo o mladé stromy menšího průměru než
dřeviny pionýrské (břízy, osiky, akáty aj.) a respektovat keřové patro přirozené
druhové skladby (místně ponechávat i schnoucí nebo doupné stromy a alespoň
část vyvrácených (padlých)
4. Skládkovaný materiál odstraňovat pouze v případě, že není pokrytý porosty a
prokazatelně nelze předpokládat jeho neškodné zapojení do terénu (např.
pneumatiky, nové černé skládky ap.).
5. V rámci údržbových zásahů do náletových porostů odvalu Doubrava důsledně
respektovat lokality populace kruštíku tmavočerveného. Probírky a další
pěstební zásahy musí být prováděny mimo vegetační období s vyloučením
terénních zásahů do substrátu a vyloučením pálení větví na lokalitě. Rozsah a
způsob probírek řešit na základě konzultací s ekologickým (biologickým)
dozorem.

ARA 2005 90 Rekultivace starého odvalu Doubrava V. etapa
1. V rámci cílového řešení tvaru navážek v rámci technické rekultivace je možno
použít tříděné suti z demolic a hlušinu v objemu odsouhlaseném ekologickým
dohledem
ARA 2005 93 Úprava pozemků areálu Dolu ČSA – lokalita Doubrava po
ukončení hornické činnosti
1. Připravit projekt biologické rekultivace včetně odpovídajícího uplatnění
sadových úprav v závislosti na cílovém využití území, s uplatněním obecných
podmínek uvedených v těchto podmínkách souhlasného stanoviska
ARA 2005 94 Úprava pozemků po provedených demolicích v k.ú. Orlová
(Rekultivace Cingrova kopce, 3. část)
1. Do vodní plochy obklopené lesním porostem nezasahovat
2. Přiměřeným způsobem uplatňovat obecné podmínky tohoto souhlasného
stanoviska
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VIII. POUŽITÉ PODKLADY
OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. vnitřní organizační složka
nezapsaná v obchodním rejstříku: Důl ČSA, Ing. Oldřich Káňa, č.j.
HI/ZDŠ/Ing. Dl/03-491 dne 5.9.2003, věc: Žádost o sdělení, zda uvažovaná
změna záměru vyžaduje nový proces EIA,
MŽP odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, Praha 10, Ing. Jaroslava Honová,
č.j. 5194/OIP/03 dne 12.11.2003, věc: „Hornická činnost OKD, a.s. Dolu
ČSA, o.z. v odbobí 2003 – 2010“ – změna v rozsahu hornické činnosti –
vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí
Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 19.11.2003, věc: Odvolání proti rozhodnutí Povolení hornické činnosti spočívající ve vydobytí porubů č. 142450 a
142452 ve sloji v.j. v dobývací oblasti č. 14 lokalita Doubrava – rozhodnutí
OBÚ Ostrava ze dne 6.11. 2003 zn. 7502/2003–511-Ing. Kr/Nb
Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 28.5.2004, věc: Rozhodnutí ABÚ Praha, č.j.
4482/2003 ze dne 2.1.2004 rozhodnutí OBÚ Ostrava č.j. 7502/2003-511ing Kr/Nb – návrh účastníka řízení na obnovu řízení podle §62 odst. 1 písm.
a); e) zák. čís. 71/1967 Sb. – Návrh na zahájení obnovy řízení ve věci
pravomocného rozhodnutí ČBÚ č.j. 4482/2003 a rozhodnutí OBÚ v Ostravě
č.j. 7502/2003-511-ing.Kr/Nb.
MŽP odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, Praha 10, Ing. Jaroslava Honová,
č.j. 6246/OIP/03 dne 12.12.2003, věc: Sdělení ve věci „Povolení hornické
činnosti spočívající ve vydobytí porubů č. 142450 a 142452 ve sloji 24 v.l.
v dobývací oblasti č. 14 lokality Doubrava“
MŽP odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10, Ing.
Jaroslava Honová, č.j. 3721/OPVI/04 dne 22.6.2004, věc: „Hornická činnost
OKD, a.s. Dolu ČSA, o.z. v období 2003 – 2010“ – sdělení obce
Dětmarovice o návrhu obnovy řízení pravomocného rozhodnutí ABÚ Praha,
č.j. 4482/2003 ze dne 2.1.2004, podle § 62 odst. 1 písm. a), e) správního
řádu
Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 10.5.2004, věc: „Návrh Dohody na období let
2004 – 2010“ předložený Dolem ČSA – doplnění podkladů
OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. vnitřní organizační složka
nezapsaná v obchodním rejstříku: Důl ČSA, Ing. Oldřich Káňa, č.j. HI/Ing.
Go/ZDŠ/Ing. Dl/Bo /2363 ze dne 27.7.2004, věc: Stanovisko k požadavkům
obce Dětmarovice k předloženému návrhu střednědobé dohody ze dne
10.5.2004 a proběhlému jednání komise pro přípravu této dohody dne
21.7.2004
Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 26.1.2005, věc: Střednědobá dohoda – návrh
– stanovisko Obce Dětmarovice k dosavadním jednáním, doplnění dohody
Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 24.6.2004, věc: Žádost o stanovisko k rubání
č. 123458 – doplnění podkladů k předložené žádosti
OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. vnitřní organizační složka
nezapsaná v obchodním rejstříku: Důl ČSA, Ing. Oldřich Káňa, č.j. HI/Ing.
Go/ZDŠ/Ing. Dl/Bo ze dne 6.8.2004, věc: Stanovisko k doplnění podkladů
– žádost o stanovisko k dobývání porubu č. 13 2458
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Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 21.10.2004, věc: Stanovisko a návrhy na
doplnění řízení účastníka řízení, ve věci řízení o povolení hornické činnosti
– dobývání sloje č. 24 porubem č. 123458
OKD, a. s., Důl ČSA vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku, Ing.
Václav Kabourek, č.j. HI/ZDŠ/Ing.Dl/143/06/630,dne 5.4.2006, věc: Žádost
o sdělení zda uvažovaná změna záměru vyžaduje nový proces EIA
MŽP odbor výkonu státní správy IX, Vršovická 65, Praha 10, pracoviště: 702 00
Ostrava, Čs. Legií 5 Ing. Helena Čížková, č.j. 580/277/ENV/06 001035/A10, dne 25.5.2006, věc: Změny v záměrech dobývání ve vztahu k procesu
EIA
OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. vnitřní organizační složka
nezapsaná v obchodním rejstříku: Důl ČSA, Ing. Oldřich Káňa, č.j.
HI/ZDŠ/Ing.Dl/234/05/994, dne: 19.4.2005 věc: Žádost o sdělení zda
uvažovaná změna záměru vyžaduje nový proces EIA
MŽP odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10, Ing.
Jaroslava Honová, č.j. 4395/OPVI/05, dne 30.6.2005, věc: „Změna
v rozsahu hornické činnosti na Dole ČSA, o.z. – poruby č. 11 031,11 032,
11 033, 11 034“ – vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.
93/2004 Sb.
Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 8.12.2005, věc: Hornická činnost v katastru
Obce Dětmarovice – dotaz dle § 6 zák. čís. 61/1988 Sb. v platném znění
Obec Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 25.1.2006, věc: Hornická činnost OKD a.s.,
Dolu ČSA, o.z., v období let 2000 až 2010 – neplnění podmínek stanoviska
MŽP ČR, čj.NM 700/746/1521/OIP/03 ze dne 20.5.2003, ze strany těžební
organizace
Obecní úřad Dětmarovice, Ing. Lumír Mžik, dne 23.3.2006, věc: Stanovisko obce
Dětmarovice k dobývání porubů č.132 478 a č.132 558 ve sl.č.24stř.l. a 25.13.dobývací oblasti Dolu ČSA - lokalita Doubrava
OKD, a. s., Důl ČSA vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku, Ing.
Václav Kabourek, č.j. HI/Ing.Go/ZDŠ/Ing.Dl140/06,dne 4.4.2006, věc:
doplnění žádosti o stanovisko – poruby č.13 2478 a 13 2558 ve sloji č. 24
stř.l. a 25 ve 13. dobývací oblasti lokality Doubrava Dolu ČSA
Střednědobá dohoda na období let 2006 – 2010 uzavřená mezi OKD, a.s., Důl ČSA a
Obcí Dětmarovice za dne 22.9.2006 + Dodatek č.1 ke Střednědobé dohodě
na období let 2006 -2010 uzavřená mezi OKD, a.s., Důl ČSA a Obcí
Dětmarovice za dne 30.3.2007
Nejvyšší správní soud v Brně, Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 A
133/2002 – 33, SJS 646/2005 ve věci žalobce : Společnost s ručením
omezeným S. ve V. proti žalovanému: Český báňský úřad o povolení
hornické činnosti
Obvodní báňský úřad v Ostravě, Protokol o výsledku inspekční prohlídky provedené
zástupci OBÚ v Ostravě ve dnech 20.-21.3.2006 podle ust. § 42, odst.2
zákona č.61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o ostatní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů ze dne 21.3.2006
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr č.5,
110 02 Praha 1, Ing. Ludmila Kratochvílová, dopis č.j. 01304/2009/BD,
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Stanovisko k platnosti ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném
území
Nejvyšší správní soud v Brně, JUDr. Eliška Cihlářová, Rozsudek Nejvyššího
správního soudu č.j. 7 As 21/2007 – 191 ze dne 11.12.2008 ve věci žalobce
: Obec Dětmarovice proti žalovanému: Český báňský úřad
Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Farana, Orlová – Lutyně, Masarykova tř. 752,
Stanovisko ze dne 25.2.2009 k Rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j.
7 As 21/2007 – 191 ze dne 11.12.2008
Obvodní báňský úřad v Ostravě, Ing. Bc. Libor Hroch, č.j.: S 0040/2008-13-Ing.Tk/Mc,
dne 15.4.2008, věc: Rozhodnutí o schválení tvorby finanční rezervy pro rok
2008 dle žádosti organizace OKD zn. ŘRE-2008/60 ze dne 30.1.2008 a
jejího doplnění zn.ŘRE-2008/181 ze dne 25.3.2008
Obvodní báňský úřad v Ostravě, Ing. Bc. Libor Hroch, v.z M.Počarovský., č.j.:
S 0109/2008-24-Ing.Tk/Mc, dne 16.6.2008, věc: Rozhodnutí o schválení
čerpání finanční rezervy pro rok 2008 dle žádosti zn. ŘRE-2008/183 ze
dne 27.3.2008
Obvodní báňský úřad v Ostravě, Ing. Bc. Libor Hroch, č.j.: S 0333/2008-9630/Ing.Tk/Pe, dne 4.12.2008, věc: Rozhodnutí o schválení aktualizace
souhrnného plánu sanací a rekultivací pro léta 2009 – 2013 na základě
žádosti zn. ŘRE-2008/559/La ze dne 29.9.2008
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 Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSA v období 2011 – 2016,
vydaný MŽP Vršovická 65 Praha 10 dne 26. března 2008 č.j.:
24541/ENV/08
Macháček M.: Oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu
Karviná v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011-2016 na
životní prostředí. Zpracovatel: RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA,
Žižkova 93, 586 01 Jihlava a kolektiv, leden 2008
Macháček M.: Dokumentace o hodnocení vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti
OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích prostorech závodu ČSA v období
2011-2016 na životní prostředí. Zpracovatel: RNDr. Milan Macháček –
EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93, 586 01 Jihlava a kolektiv, leden 2009
Kuba S.: Již opět z věže zaznívá... (Z historie Dolu ČSA). Vydal Důl ČSA ve
vydavatelství MONTANEX a.s., 2008.
Kuba S., Szyroká K.: Doubrava. Vydal Důl ČSA ve vydavatelství MONTANEX a.s.,
2008.
Kolektiv autorů: Atlas podnebí Česka. Vydal ČHMÚ v koedici s Univerzitou Palackého
v Olomouci 2007.
Kozák, J., et al.: Atlas půd České republiky. Vydalo Mze ČR ve spolupráci s ČZÚ v
Praze, Praha 2009.
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IX.

ÚDAJE O ZPRACOVATELI POSUDKU:

RNDr. Oldřich Vacek , CSc.
Nad Parkem 209
Úholičky 252 64 Velké Přílepy
e-mail: ovacek@volny.cz
IČO: 40065642
DIČ: CZ6101110763

(Držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,
MŽP ČR č.j.: 27817/4654/OPVŽP/02, 55721/ENV/06).
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X.

SEZNAM PŘÍLOH

Vyjádření obdržená k dokumentaci
č.1
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č.2
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