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Č. j.: MZP/2019/710/1327
Vyřizuje: Ing. Tytlová
Tel.: 267 122 072
E-mail: Katerina.Tytlova@mzp.cz 

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 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 § 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č. 453/2017 Sb., 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 
na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní 
závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí“ 

konaného dne 16. 4. 2019 ve Velkém sálu Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, od 15:00 hodin.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním

 Dne 17. 12. 2015 bylo na MŽP předloženo oznámení záměru zpracované RNDr. Milanem 
Macháčkem, držitelem autorizace dle § 19 zákona (osvědčení o odborné způsobilosti 
č.j. 6333/246/OPV/93, rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 90668/ENV/15). 

 Dne 6. 1. 2016 vrátilo MŽP oznámení záměru k přepracování. Dne 2. 2. 2016 obdrželo MŽP 
doplněné oznámení záměru s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu.

 Dopisem ze dne 8. 2. 2016 MŽP rozeslalo oznámení záměru dotčeným územním 
samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. 
Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 17. 2. 2016 na úřední desce 
Moravskoslezského kraje. 

 K oznámení záměru bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 17 vyjádření (2 vyjádření 
DÚSC, 14 vyjádření dotčených orgánů a 1 vyjádření ostatních subjektů).

 Dne 4. 5. 2016 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení, ve kterém stanovilo oblasti, na které 
je nutné klást důraz při zpracování dokumentace.

 Dne 30. 1. 2019 byla na MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
(dále jen „dokumentace“) zpracovaná opět RNDr. Milanem Macháčkem. 
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 Dne 12. 2. 2019 MŽP rozeslalo dokumentaci DÚSC a dotčeným orgánům ke zveřejnění 
a k vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna dne 21. 2. 2019 na úřední desce 
Moravskoslezského kraje.

 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 16 vyjádření (2 vyjádření DÚSC, 
13 vyjádření dotčených orgánů a 1 vyjádření ostatních subjektů).

 Dne 5. 4. 2019 rozeslalo MŽP informaci o konání veřejného projednání DÚSC a dotčeným 
orgánům ke zveřejnění. Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna dne 
9. 4. 2019 na úřední desce Moravskoslezského kraje.

 Dopisem ze dne 27. 3. 2019 byl zpracováním posudku pověřen Ing. Václav Obluk, držitel 
autorizace dle § 19 zákona (osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 19739/2338/OPVŽP/98, 
rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 40354/ENV/16). Dne 1. 4. 2019 byly zpracovateli 
posudku doručeny všechny podklady potřebné ke zpracování posudku.

2. Místo a čas veřejného projednání

Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 16. 4. 2019 
od 15:00 hodin ve Velkém sálu Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, 
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.

3. Řízení veřejného projednání

Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 3 odst. 2 vyhlášky) Ing. Petra 
Horynová, referentka oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“). Na jednání byl za MŽP přítomen také Ing. 
Petr Slezák, zástupce ředitele OPVIP.

4. Předmět veřejného projednání

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, vyjádření DÚSC a dotčených orgánů, 
vyjádření dotčené veřejnosti a vyjádření veřejnosti k posouzení vlivů záměru „Pokračování 
hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí“ na životní 
prostředí.

5. Účastníci veřejného projednání

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:

zástupce oznamovatele Ing. Radim Tabášek 
(manažer centra rekultivací a pozemků OKD, a.s.)

zpracovatel dokumentace RNDr. Milan Macháček 
RNDr. Alexandr Skácel, CSc.
Ing. Pavel Maluch, Ph.D.

zpracovatel posudku Ing. Václav Obluk 

dotčené územní samosprávní celky:

Moravskoslezský kraj nezúčastnil se

Statutární město Karviná zástupkyně města
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Město Orlová nezúčastnilo se

dotčené orgány:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje nezúčastnil se

Magistrát města Karviná nezúčastnil se

Městský úřad Orlová nezúčastnil se 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
nezúčastnila se

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava
nezúčastnila se

Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého                 
nezúčastnil se

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX - Ostrava
nezúčastnilo se 

Veřejného projednání se zúčastnili taktéž zástupci veřejnosti. Celkem se veřejného 
projednání zúčastnilo 18 osob (včetně výše uvedených).

6. Program veřejného projednání

1. Úvod

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran

3. Diskuse

4. Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání zahájila Ing. Petra Horynová (MŽP). V úvodu seznámila přítomné 
s  programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých stran a provedla 
časovou rekapitulaci jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí (dále jen „proces EIA“).

Zástupce oznamovatele Ing. Radim Tabášek seznámil stručně účastníky s rozsahem 
záměru, technickým řešením záměru a následnou rekultivací. 

Zpracovatel dokumentace RNDr. Milan Macháček shrnul průběh prací na záměru. Uvedl, že 
pro hodnocení jednotlivých složek životního prostředí a zejména pro stanovené oblasti, ve 
kterých může mít předmětný záměr významné vlivy na životní prostředí, byly zpracovány 
odborné studie. Dále zpracovatel dokumentace seznámil přítomné s výsledky jednotlivých 
odborných studií. 

Zpracovatel posudku Ing. Václav Obluk ve svém vystoupení přiblížil zadání posudku, které 
je dáno zákonem. Dále zdůraznil, že posudek je zpracováván až po veřejném projednání, 
a nejedná se tedy o veřejné projednání posudku. Dále zmínil, že veřejné projednání je pro 
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něho primárně příležitostí dozvědět se podstatné informace o záměru nad rámec informací 
uvedených v dokumentaci a jejích přílohách. Následně stručně zhodnotil obdržené podklady 
pro zpracování posudku.

Poté Ing. Petra Horynová vyzvala zástupce DÚSC a dotčených orgánů, aby uplatnili 
případné připomínky k záměru (dokumentaci). Ze zástupců DÚSC vystoupila zástupkyně za 
statutární město Karviná, která ve svém vystoupení uvedla, že připomínky uplatnili písemně 
a další doplňující připomínky neuplatňují. 

Jelikož další zástupci DÚSC a dotčených orgánů nevystoupili, zahájila Ing. Petra Horynová 
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. Petra Horynová uvedla, 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 uplatněných k dokumentaci bude MŽP vydáno 
závazné stanovisko. 

Veřejné projednání bylo ukončeno dne 16. 4. 2019 v 15:40 h.

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 zvukový záznam. 

Vlivy záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 
2016 do vydobytí“ byly projednány ze všech podstatných hledisek. 

Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání 
dokumentace k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy 
v období 2016 do vydobytí“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsala: Ing. Kateřina Tytlová

referentka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence

Schválil: Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence 
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