V Praze dne 19. 11. 2015
Č. j. 81496/ENV/15

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení § 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 pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“)
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„POPD DNT Hlubina – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných
svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou“
konaného dne 18. 11. 2015 v restauraci "U Hřiště", SNP 186, 431 44 Droužkovice,
od 15:00 hod.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
Dne 17. 9. 2014 bylo na MŽP předloženo oznámení zpracované Mgr. Lubošem
Motlem.
Dne 8. 10. 2014 bylo MŽP oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 15. 10. 2014 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce Ústeckého
kraje.
Dne 1. 12. 2014 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení, ve kterém uvedlo požadavky
na zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Dne 30. 4. 2015 byla na MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovaná Mgr. Lubošem Motlem.
Dne 28. 5. 2015 byla MŽP dokumentace rozeslána dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 3. 6. 2015 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce Ústeckého
kraje.
Dne 24. 7. 2015 byl zpracováním oponentního posudku pověřen Ing. Václav Obluk.
Dne 30. 9. 2015 obdrželo MŽP zpracovaný posudek.
Dne 5. 10. 2015 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 13. 10. 2015 byla informace o posudku zveřejněna na úřední desce Ústeckého
kraje.
Dne 2. 11. 2015 rozeslalo MŽP informaci o konání veřejného projednání dotčeným

územním samosprávným celkům ke zveřejnění.
Dne 6. 11. 2015 byla informace o konání veřejného projednání zveřejněna na úřední
desce Ústeckého kraje.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo
dne 18. 11. 2015 v restauraci "U Hřiště", SNP 186, 431 44 Droužkovice, od 15:00 hod.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Petr Slezák,
zástupce ředitele a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence. Na jednání byla za MŽP dále přítomna
Ing. Kateřina Tytlová, pracovnice oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované prevence.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření dotčených
územních samosprávních celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti k posouzení vlivů
záměru „POPD DNT Hlubina – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích
lomu DNT hlubinnou dobývací metodou“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, společnost Severočeské doly a.s.
Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
Ing. Jiří Neruda
zpracovatele dokumentace

Mgr. Luboš Motl
spolu s ním byli dále přítomni:
Bc. Pavlína Hapštáková
RNDr. Lubomír Paroha
Ing. Karel Wagner
Ing. Eliška Wagnerová
Doc. Ing. Jiří Cibulka, DrSc.
Dr. Ing. Petr Welser

zpracovatele posudku

Ing. Václav Obluk

dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj

nezúčastnil se

Obec Droužkovice

Milan Živný – starosta

Obec Spořice

Ing. Roman Brand – starosta

Obec Černovice

nezúčastnila se

dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje

nezúčastnil se

Magistrát města Chomutova

nezúčastnil se
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Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Ing. Lenka Andrlová, Ph.D., oddělení hygieny
komunální, úz. pracoviště Chomutov
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
nezúčastnila se
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého

Ing. Milan Bail, oddělení hornická
činnost v podzemní a nakládání
s výbušninami

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV – Chomutov
nezúčastnilo se
Veřejného projednání se zúčastnili také zástupci veřejnosti, celkem se veřejného
projednání zúčastnilo cca 40 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Petr Slezák (MŽP). V úvodu seznámil přítomné
s programem veřejného projednání, krátce zrekapituloval proces posuzování vlivů tohoto
záměru na životní prostředí a představil zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Ing. Jiří Neruda, jako zástupce oznamovatele, představil charakter a rozsah
posuzovaného záměru. Nastínil přípravy projednávaného záměru, navrženou metodu
dobývání, technická zařízení, zajištění vydobytého prostoru apod.
Mgr. Luboš Motl, jako zpracovatel dokumentace, seznámil přítomné s rozsahem
dokumentace a uvedl, kdo zpracovával jednotlivé odborné studie vyhodnocení vlivů
záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Dále seznámil přítomné se závěry
vyhodnocení, tzn. uvedl, že za nejvýznamnější vlivy záměru lze považovat vlivy
na horninové prostředí a přírodní zdroje, což je smyslem a cílem záměru, vlivy záměru
na ostatní složky životního prostředí budou nevýznamné a tedy přijatelné. Dále popsal
navržená opatření k minimalizaci předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
(monitoring).
Ing. Václav Obluk, jako zpracovatel posudku, zhodnotil kvalitu dokumentace,
konstatoval, že dokumentace splňuje všechny náležitosti podle zákona. Uvedl,
že dokumentace je úplná, v některých ohledech zpracovaná v nadstandardním rozsahu
a ztotožnil se se závěry vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Dále konstatoval,
že posuzovaný záměr představuje z věcného hlediska nový báňsko-technologický postup
těžby (tj. těžbu hlubinným způsobem – metodou chodbicování) v dlouhodobě rozfáraném
povrchovém lomu v rámci nového plánu otvírky, přípravy a dobývání v období 2018
– 2029 a oproti dříve posuzovanému záměru „Postup SD a.s. – DNT v období 2014
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– 2029“ se jedná o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona, tj. změnu části
povrchové těžby na těžbu hlubinou. Zpracovatel posudku rovněž představil návrh
souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení předmětného záměru
na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“).
Dále vystoupili přítomní zástupci dotčených územních samosprávních celků
a dotčených správních úřadů. Nejprve vystoupil pan Milan Živný, starosta obce
Droužkovice, a sdělil, že vyjádření obce bylo zasláno písemně, obec neuplatňuje
připomínky. Dále vystoupil Ing. Roman Brand, starosta obce Spořice, a sdělil, že obec
neuplatňuje k záměru žádné připomínky. Dále vystoupila Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.,
pracovnice oddělení hygieny komunální, úz. pracoviště Chomutov Krajské hygienické
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, a uvedla, že k dokumentaci ani
posudku nemá připomínky. Následně vystoupil Ing. Milan Bail, pracovník Obvodního
báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, a sdělil, že všechny připomínky byly v rámci
posudku vypořádány.
Jelikož další zástupci dotčených správních úřadů nevystoupili, zahájil Ing. Petr
Slezák diskuzi. V diskuzi nikdo z přítomných neprojevil zájem uplatnit připomínky, dotazy
či komentář k projednávanému záměru, proto byla diskuze vzápětí ukončena.
Na závěr veřejného projednání Ing. Petr Slezák uvedl, že vlivy záměru na životní
prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek s tím,
že zápis z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným subjektům a že na základě
dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných bude MŽP
vydáno závazné stanovisko.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 18. 11. 2015 v cca 15:45 hodin.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis
obsahující zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný
těsnopisný nebo zvukový záznam.
Vlivy záměru „POPD DNT Hlubina – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných
svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou“ byly projednány ze všech podstatných
hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení
pro veřejné projednání dokumentace a posudku záměru „POPD DNT Hlubina – vydobytí
části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou“
podle zákona a vyhlášky.

Zapsal:

Ing. Petr Slezák
zástupce ředitele a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
pověřen řízením veřejného projednání
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