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Praha dne 29. srpna 2019 

Č. j.: MZP/2019/710/7434 

Vyřizuje: Ing. Páclová  

Tel.: 267 122 884 

E-mail: Lucie.Paclova@mzp.cz  

 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ 

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
(dále jen „závazné stanovisko“) 

 

 

podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

Výroková část  

Název záměru:  Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní 

závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí  

Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je postupný útlum dobývání 

černého uhlí hlubinným způsobem na Důlním závodě 1 

v dobývacím prostoru Lazy (okrajově hornická činnost 

přesahuje do dobývacího prostoru Poruba) 

s ukončením hornické činnosti v roce 2019 a úprava 

vytěženého černého uhlí, dále likvidace částí 

povrchového areálu důlního závodu po ukončení 

hornické činnosti a rovněž zahlazení následků 

hornické činnosti sanací a rekultivací území, degazace 

dolu (odčerpávání důlního plynu) a ev. řešení důlních 

škod. Vlivy hlubinné těžby se projevují poklesovou 

kotlinou o celkové ploše cca 342,8 ha (3,43 km2). 

V etapě těžby ve sledovaném období činily objemy 

těžby černého uhlí 821 649 t v roce 2016, 895 299 t 

v roce 2017 a 335 000 t v roce 2018. V roce 2019 se 

objem těžby předpokládá ve výši 290 000 t. 

V etapě likvidace dolu (s předpokládaným ukončením 

v roce 2023) se předpokládá snesení 42 povrchových 

objektů dolu a zasypání 3 v současnosti činných jam 

(č. 2, 5 a 6). Tato etapa záměru je spojena 

s následujícími přesuny hmot: 
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- odvoz demoličního materiálu z areálu Dolu Lazy na 

lokalitu v blízkosti areálu pro povrchové úpravy 

(předpoklad 60 400 t), 

- odvoz železného šrotu na centrální šrotiště OKD 

a.s. na Lazích – závod SC (předpoklad 6 583 t), 

- dovoz nezpevněného zásypového materiálu 

(výpěrků) s využitím železniční vlečky z úpravny 

Darkov k zasypání vtažných jam č. 2 a 5 

(předpoklad 91 626 t, tj. 45 813 m3), 

- dovoz cementopopílkové směsi pro uzavření 

výdušných jam (předpoklad 39 994 m3). 

Etapa dokončení zahlazování následků hornické 

činnosti (s předpokládaným ukončením v roce 2030) 

zahrnuje (kromě odčerpávání důlního plynu, dalších 

technických opatření bezpečnostního charakteru 

v okolí důlních děl ústících na povrch a ev. vypořádání 

důlních škod fyzických a právnických osob) zejména 

dokončení zahlazování následků hornické činnosti, 

tj. dokončení sanace a rekultivace pozemků dotčených 

dobýváním podle průběžně aktualizovaného plánu 

sanace a rekultivace. 

Zařazení záměru  Bod  81   (Stanovení   dobývacího  prostoru  a  v  něm  

dle přílohy č. 1 k zákonu:        navržená hlubinná těžba, hlubinná těžba) kategorie II.   

Umístění záměru:    kraj:  Moravskoslezský 

obec: Karviná, Orlová 

k. ú.:  Karviná - Doly, Lazy u Orlové, Orlová 

Obchodní firma oznamovatele: OKD, a.s. 

IČ oznamovatele:    05979277 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:  Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 

 

 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona  

a na základě § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu 

 

vydává 

 

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 
 

k záměru 
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„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy 

v období 2016 do vydobytí“ 
 

Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona 

stanoví 

 

následující podmínky pro navazující řízení:  

 

Podmínky pro fázi přípravy záměru:  

1. Odstranit veškeré chaotické navážky kolem komunikací v území dobývacího prostoru, 

pokud jejich další existence nemá prokazatelný důvod (např. ponechání takových 

navážek v nezbytném rozsahu jako trvalých bariér proti nezákonným vjezdům na 

pozemky s tím, že budou náležitě tvarově upraveny).  

2. Na základě upřesněných podkladů poslední fáze aktivní hornické činnosti prověřit 

míru dotčení objektu občanské vybavenosti (zařízení sociální péče) a stanovit 

případná ochranná opatření. 

3. Na základě upřesněných podkladů poslední fáze aktivní hornické činnosti prověřit 

míru dotčení objektů v areálu výrobny tvárnic Gojtka severně od poklesového jezera 

Kozí Becirk a stanovit případná ochranná opatření. 

4. Na základě upřesněných podkladů poslední fáze aktivní hornické činnosti prověřit 

míru dotčení objektu kaple sv. Jana jižně od závodu Lazy a stanovit případná 

ochranná opatření.  

5. Do ukončení etapy likvidace dolu zajistit provedení komplexního vyhodnocení vlivu 

ukončení čerpání vody z Těrlické nádrže do nádrží Panský stav a Ignačok, jehož 

součástí bude i návrh opatření k omezení případných nepříznivých vlivů na životní 

prostředí.  

6. Zpracovat bilanci a seznam použitých výplňových materiálů, které budou využity 

k zahlazování následků hornické činnosti prováděním rekultivace zasaženého území. 

V případě, že k rekultivaci území budou využívány odpady, zajistit, že budou 

granulometricky upraveny. 

7. V rámci prováděcí projektové dokumentace pro demolice zpracovat samostatnou 

dokumentaci k nakládání s odpady s tím, že bude vypracován aktualizovaný přehled 

vznikajících odpadů na základě upřesněných parametrů demolic s důrazem na 

nakládání s nebezpečnými odpady, včetně jejich odstraňování. Dále v rámci 

prováděcí dokumentace řešící rozsah demolic a nakládání s takto vznikajícími odpady 

stanovit podíl recyklovatelných materiálů a zásady pro další způsob nakládání s tímto 

podílem odpadů s cílem minimalizovat reálný objem odpadů z demolic navrhovaných 

ukládat v blízkosti stávajícího areálu. Celkový systém nakládání s odpady během 

demolic doložit příslušnému orgánu odpadového hospodářství. 
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Podmínky pro fázi realizace záměru: 

8. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti obyvatel a jejich majetku je nutné před 

započetím realizace staveb, resp. rekonstrukcí budov pod úrovní terénu provést na 

předmětné ploše staveb v DP Lazy metanscreening, včetně stanovení bezpečnostních 

opatření vycházejících z výsledků měření.    

9. V rámci sanací a rekultivací provádět navážky terénu (vyplňování poklesových kotlin) 

pouze v případech a míře, která je prokazatelně nutná z hlediska známého budoucího 

využití území. K tomuto účelu přednostně využívat vlastní hlušinu produkovanou doly 

OKD, a.s. Použití jiných hmot je možné pouze ve výjimečných případech 

prokazatelného nedostatku hlušiny. V takovém případě pak budou využity buď hmoty 

pocházející z likvidace dolu splňující náležitosti příslušných právních předpisů, 

případně neznečištěné výkopové zeminy a horniny.   

10. Nadále uplatňovat organizaci rekultivačních prací spojených s návozem hlušin 

a formováním rekultivačních prostorů tak, aby byl vyloučen provoz dozérů v noční 

směně.  

11. Při realizaci příslušných prací v etapě likvidace dolu a v etapě dokončení zahlazování 

následků hornické činnosti (sanací a rekultivací území) věnovat náležitou pozornost 

omezování znečišťování ovzduší znečišťujícími látkami s důrazem na opatření 

k omezení tuhých znečišťujících látek, resp. prašnosti:    

a. Při demoličních pracích včetně drcení příslušných materiálů omezovat emise 

tuhých znečišťujících látek vhodnými technickými a organizačními opatřeními 

(např. skrápění, volba příznivých klimatických podmínek).    

b. V průběhu demoličních prací zamezit spalování odpadů.    

c. Při manipulaci a odvozu prašných materiálů omezovat emise tuhých 

znečišťujících látek zvlhčováním, popřípadě zaplachtováním ložné plochy 

dopravních prostředků, a dbát na nepřeplňování ložné plochy tak, aby byly 

eliminovány úsypy materiálů.      

d. Minimalizovat rozsah „aktivních“ ploch, které mohou být zdrojem povrchové 

prašnosti s tím, aby „aktivní“ plocha při sanaci a rekultivaci nepřekročila 4 ha. 

Práce popřípadě regulovat v závislosti na klimatických podmínkách (s ohledem 

na sucho a zvýšenou rychlost větru).    

e. Pro omezení špičkové dopravy na silniční síti logisticky dořešit časový 

harmonogram převozu příslušných materiálů. 

f. Provádět pravidelně kontrolu technického stavu používané strojní techniky 

a dopravních prostředků z hlediska znečišťování ovzduší znečišťujícími látkami.  

g. Při volbě betonárny k odběru cementopopílkové směsi pro zásyp jam 

zohledňovat kromě ostatních kritérií i kritérium dopravní vzdálenosti (ve vztahu 

k emisím znečišťujících látek z dopravy), tj. v daném případě preferovat 

betonárnu „Šenov“ před betonárnou „Stonava“.     
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12. Na výdušné jámě č. 6 v rámci likvidace dolu Lazy zřídit plynový kolektor a ten přes 

stávající výtlačné potrubí dlouhodobě odsávat (degazovat) a současně zajistit 

ekologické využití metanu.        

13. V důlních dílech stávajících 4 činných samostatných větrních odděleních provést 

v rámci jejich technické likvidace technická opatření k zachování komunikace plynu 

do plynového kolektoru výdušné jámy č. 6.     

14. Zachovat řízené odsávaní důlních plynů systémem AOS 2 z odplyňovacích vrtů 

MOV 1, MOV 4 a OV 21 dislokovaných v severovýchodní části DP Lazy.    

15. Po ukončení činnosti dolu zajistit aktualizaci analýzy rizika staré ekologické zátěže 

z roku 1999 s důrazem na převzorkování podzemních vod, povrchových vod a zemin. 

V případě potvrzení kontaminace stanovit rozsah sanačních prací.    

16. Po ukončení demolice areálu dolu nebo jeho části zajistit selektivní odběry a analýzu 

demoličního materiálu z objektů s nakládáním se závadnými látkami a nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky. V případě výskytu těchto látek zajistit jejich 

zabezpečení proti úniku do životního prostředí.   

17. Těžiště zemních prací (zejména zahájení skrývek a zahájení technické rekultivace) 

přednostně realizovat v obdobích vegetačního klidu. 

18. V rámci případných skrývek v územích, která jsou ohrožena trvalými zátopami nebo 

zamokřením, neřešit skrývky na plochách se stávajícími mokřady a tůněmi.    

19. Těžiště zásahů do porostů dřevin realizovat v období vegetačního klidu.    

20. Provést vyhodnocení rekultivačních akcí 2006 61 Asanace a rekultivace kalových 

nádrží Dolu Lazy (platí pro I. až V. etapu), 2006 62 Rekultivace odvalu Lazy, 2006 67 

Sanace území Červené kolonie, 2009 64 Sanace lokality Figura, II. část 

s přihlédnutím k výskytu zvláště chráněných druhů a vývoji stanovišť. Výsledky 

využít pro optimalizaci kompenzačních a rekultivačních opatření.   

21. Pro lokalitu rekultivační akce 2009 73 Rekultivace území Olšovec I preferovat řešení 

lokality revitalizačním způsobem v souladu s dosavadními průzkumy (dynamizace 

směrových i profilových parametrů koryta, odstranění stavebních prvků v korytě, 

ochrana kvalitních porostů, doupných stromů a solitérních dřevin apod.), a zajistit 

kontrolu průběhu revitalizace.    

22. Technickou rekultivaci poslední etapy rekultivační akce 2006 61 Asanace 

a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy navrhnout a realizovat způsobem, který 

umožní jak morfologicky, tak provedením biologické rekultivace plynule navázat jak 

na již rekultivovaná území, tak na reliéf bezprostředně navazujících okolních 

prostorů.  

23. V rámci demolic a odstraňování stavebních sutí a stavebních konstrukcí důsledně 

zajistit identifikaci a separaci nebezpečných odpadů z důvodu jejich transportu na 

příjmovou lokalitu (podrobně rozpracovat v prováděcí dokumentaci likvidace 

závodu).   
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Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí:  

24. Zajistit, aby i po formálním ukončení všech likvidačních, sanačních a rekultivačních 

prací v celém dobývacím prostoru bylo jeho území sledováno do roku 2030 

a v případě, že se nově projeví negativní dopady hornické činnosti na kteroukoliv 

složku životního prostředí, zajistit jejich odstranění.    

25. Po dobu 3 – 5 let po ukončení sanačních a rekultivačních prací provádět na 

příslušných lokalitách monitoring výskytu invazních druhů rostlin. V případě nálezu 

těchto druhů rostlin bezodkladně přijmout opatření k jejich likvidaci.   

26. Pokračovat v kvartálním sledování režimu podzemních vod ve stejném rozsahu, jako 

doposud, a to až do úplného doznění poklesové aktivity území, tj. alespoň 3 roky po 

ukončení těžby.    

27. Zajistit pokračování monitoringu vod v okolí bývalé koksovny Lazy ve stávajícím 

režimu, s možností jeho změn v reakci na případné projevy zvýšeného vyluhování 

kontaminace v souvislosti s poklesy terénu. Monitoring provádět do úplného doznění 

poklesové aktivity území, tj. alespoň 3 roky po ukončení těžby, nebo v případě 

sanace zátěže v programu postsanačního monitoringu.    

28. Po ukončení těžby v areálu dolu zajistit monitoring hydrochemického stavu 

povrchových vod po dobu 3 let od ukončení těžby, a to z nádrže Liberďok (nad 

lokalitou) a z Orlovské Stružky za poslední odkalovací nádrží před podtokem Stružky 

pod silnicí I/59 (pod lokalitou), se zaměřením na základní ionty (zejména SO4
2- a Cl- , 

C10-C40, NEL, PAU, BTEX a ClAU.    

29. Soustavně vyhodnocovat možnost zamokření půd v okolí zátop. V plochách 

zemědělského půdního fondu, kde dojde vlivem deformací terénu k zamokření půd 

a je to technicky a vzhledem k přírodním podmínkám možné, provést trvalé 

odvodnění půd. V lokalitách, kde se odvodnění jeví jako ekonomicky či technicky 

nevýhodné, případně z důvodu ochrany přírody nežádoucí, vyjmout plochy ze 

zemědělského půdního fondu a ponechat je přirozenému vývoji jako mokřad nebo 

vodní plochu.    

30. Za účelem postprojektové analýzy a průběžného řešení prevence možných dopadů 

na flóru, faunu a ekosystémy při postupné realizaci jednotlivých rekultivačních akcí, 

vyžadujících zásah do stávajících biotopů zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů (nebo druhů regionálně významných), monitorovat výskyt těchto druhů, 

nadále zajistit (na některých lokalitách nadále uplatňovat) ekologický dozor 

prováděný odborně způsobilou osobou (právnickou nebo fyzickou) s cílem operativně 

předcházet závažnému ohrožení doložených populací těchto druhů. To se týká 

především lokalit: Dombrovec - III. etapa, kalové nádrže Dolu Lazy, a to včetně 

dočišťovacích nádrží 2. stupně.    

31. Pro lokalitu rekultivační akce 2006 25 Dombrovec, III. etapa je zapotřebí v rámci 

biologického dozoru monitorovat dodržení opatření z již provedených průzkumů, tzn. 

kromě zachování vodní plochy se severním rozlivem bývalé Lazecké Stružky 

kontrolovat rovněž omezení zásahů (např. kácení jen části porostu s mrtvými stromy 

v zátopě, minimalizace terénních úprav břehových partií). Dále zajistit ekologický 
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dozor nad plněním opatření. Lokalitu monitorovat z hlediska výskytu zvláště 

chráněných druhů a vývoje jejich stanovišť. Výsledky dozoru a monitoringu je možno 

využít pro podrobnější popis nového významného krajinného prvku s poklesovým 

jezerem Dombrovec. Navrhnout městu Orlová začlenění zátopy spolu se severním 

rozlivem bývalé Lazecké Stružky mezi evidované lokality významných krajinných 

prvků.   

32. Pro lokalitu výhledové rekultivační akce 2006 57 Asanace a rekultivace v lokalitě 

Stará koksovna uplatnit následující doporučení:    

a) S ohledem na plánovanou sanaci a předpoklad propojení bývalé Lazecké Stružky 

se stávajícími vodními plochami v jižní části území zahájit monitoring lokality, 

který by měl být zaměřen na zjištění stavu populací zvláště chráněných druhů 

a vývoj obsazených stanovišť v klidové enklávě lokality s Taliánkou. Na lokalitě 

je nutno zabezpečit respektování enkláv kvalitních porostů dřevin a vodních 

ploch v jižní části.     

b) Dosažené poznatky a zkušenosti z monitoringu využít pro zpracování 

biologického průzkumu či hodnocení a na jeho základě ustanovit pro akci 

ekologický dozor.     

c) Pokud se nezdaří zcela dotvořit formace ostrůvků a zálivy pro nádrž Kdyně 

v sousedství, pak jako náhradní opatření zahrnout do průzkumu pro rekultivační 

akci 2006 57 návrh na vytvoření formace ostrůvků a zálivů pro budoucí zátopu 

zahrnující Taliánku a dočišťovací nádrže 2. stupně (konkretizace s dostatečným 

předstihem, a to ještě před tím, než dojde k propojení Taliánky s nádržemi 

2. stupně).    

33. Pro lokality v nově připravovaných částech rekultivační akce 2006 61 Asanace 

a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy zahájit monitoring zvláště chráněných druhů 

živočichů. Poznatky z monitoringu využít k návrhům opatření pro výhledové akce na 

lokalitě kalových nádrží Lazy - VI. etapy rekultivační akce 2006 61 (zahrnuje také 

výhled řešení dočišťovací nádrže č. 8), ke které bude přičleněna etapa VIII.    

34. Průběžně vyhodnocovat míru ovlivnění silnice III/47210 a popřípadě zajistit její 

provozuschopnost.    

35. Průběžně vyhodnocovat míru ovlivnění silnice I/59 a popřípadě zajistit její 

provozuschopnost (s dodržením dané kapacity a průjezdnou rychlostí 90 km/hod).    

36. Průběžně pokračovat v topografickém měření deformací terénu. Výsledky aplikovat 

na řešení důlních škod vznikajících na prvcích dopravní a inženýrské infrastruktury 

a v oblastech nepříznivého hydrogeologického vývoje. 

37. Zahájit monitoring výšky hladiny a kvality vody a hydrobiologický monitoring 

v nádržích Panský stav a Ignačok.    
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Odůvodnění 

Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení 

uvedených podmínek: 

Předmětem záměru je postupný útlum dobývání černého uhlí hlubinným způsobem 

na Důlním závodě 1 v dobývacím prostoru Lazy (okrajově hornická činnost přesahuje do 

dobývacího prostoru Poruba) s ukončením hornické činnosti v roce 2019 a úprava 

vytěženého černého uhlí, dále likvidace částí povrchového areálu důlního závodu po 

ukončení hornické činnosti a rovněž zahlazení následků hornické činnosti sanací 

a rekultivací území, degazace dolu (odčerpávání důlního plynu) a ev. řešení důlních škod. 

V etapě těžby ve sledovaném období činily objemy těžby černého uhlí 821 649 t v roce 

2016, 895 299 t v roce 2017 a 335 000 t v roce 2018. V roce 2019 se objem těžby 

předpokládá ve výši 290 000 t. V etapě likvidace dolu (s předpokládaným ukončením 

v roce 2023) se předpokládá snesení 42 povrchových objektů dolu a zasypání 3 

v současnosti činných jam (č. 2, 5 a 6). Tato etapa záměru je spojena s následujícími 

přesuny hmot: 

- odvoz demoličního materiálu z areálu Dolu Lazy na lokalitu v blízkosti areálu pro 

povrchové úpravy (předpoklad 60 400 t), 

- odvoz železného šrotu na centrální šrotiště OKD a.s. na Lazích – závod SC 

(předpoklad 6 583 t), 

- dovoz nezpevněného zásypového materiálu (výpěrků) s využitím železniční vlečky 

z úpravny Darkov k zasypání vtažných jam č. 2 a 5 (předpoklad 45 813 m3), 

- dovoz cementopopílkové směsi z betonáren Šenov, případně Stonava k zasypání 

výdušné jámy č. 6 (předpoklad 39 994 m3). 

Etapa dokončení zahlazování následků hornické činnosti (s předpokládaným 

ukončením v roce 2030) zahrnuje (kromě odčerpávání důlního plynu, dalších technických 

opatření bezpečnostního charakteru v okolí důlních děl ústících na povrch 

a ev. vypořádání důlních škod fyzických a právnických osob) zejména dokončení 

zahlazování následků hornické činnosti, tj. dokončení sanace a rekultivace pozemků 

dotčených dobýváním podle průběžně aktualizovaného plánu sanace a rekultivace. 

Rozloha dotčeného území je definována předpokládanými poklesy terénu a činí 

cca 342,8 ha (3,43 km2). 

Ve fázi oznámení záměru (2016) byl rozsah hornické činnosti předpokládán až do 

roku 2022. Dle dokumentace se během zjišťovacího řízení tento odhad ukázal jako 

technologicky i časově nadnesený. Následně byly během roku 2016 a 2017 řešeny jen 

některé jednotlivé poruby, a to formou dílčích změn záměru „Pokračování hornické 

činnosti OKD, a. s., Dolu Lazy na období 2011 – 2015“ s cílem připravit reálnou 

závěrečnou fázi hornické činnosti v DP Lazy, návrh útlumu a zásady likvidace části 

povrchového areálu. V průběhu roku 2017 bylo rozhodnuto, že vlastní hornická činnost 

bude ukončena rokem 2019 s tím, že z aktivní fáze hornické činnosti (dobývání) oproti 

oznámení záměru budou vyloučeny sloje v tzv. ohradníku. Dále bylo dohodnuto, že 
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aktuální záměr bude zahrnovat všechny dosud projednané dílčí změny záměru hornické 

činnosti v DP Lazy na období 2011 až 2015.  

Veškerá aktivní hornická činnost předkládaná v aktuální dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí pro období do roku 2019 tak vychází z projednaných dílčích změn 

záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Lazy na období 2011 – 2015“. 

Změny spočívaly především v nahrazení sloje Natan za sloj Max v 9. kře DP Lazy a byly 

posouzeny v rámci jednotlivých navazujících řízení k výše uvedenému záměru 

(prostřednictvím institutu „coherence stamp“). Aktuálně předložený záměr tak de facto 

řeší likvidaci hlavních důlních děl, která nebyla zahrnuta v rámci předchozího procesu EIA 

na období 2011 – 2015 a vzhledem k tomu, že v aktuálně posuzovaném období budou 

ještě doznívat vlivy z již povoleného dobývání, jsou tyto vlivy v dokumentaci rovněž 

zahrnuty (byla provedena syntéza jednotlivých projednaných dílčích změn, ze kterých 

vyplynuly výše uvedené kapacitní údaje (konkrétní objemy těžby).  

Dne 17. 12. 2015 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů 

na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“), oznámení záměru 

zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu, které bylo pro nedostatky dne 6. 1. 2016 vráceno 

oznamovateli k přepracování. Dne 2. 2. 2016 obdrželo MŽP doplněné oznámení záměru 

zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu (RNDr. Milan Macháček, Jihlava, leden 2016). Dne 

8. 2. 2016 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným 

územním samosprávním celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření. Po 

provedení zjišťovacího řízení byl dne 4. 5. 2016 pod čj.  21747/ENV/16 vydán závěr 

zjišťovacího řízení, v němž byly stanoveny oblasti, na které bylo třeba se zaměřit při 

zpracování dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní 

závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí“ na životní prostředí (dále jen 

„dokumentace“).  

K posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byla na MŽP dne 

30. 1. 2019 předložena dokumentace zpracovaná 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), v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu 

(RNDr. Milan Macháček, Jihlava, září 2018). Záměr je posuzován v jedné variantě.  

V dokumentaci a v jejích přílohách bylo provedeno vyhodnocení vlivů záměru na 

jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, které jsou hodnoceny ve všech 

aspektech, a to jak ve fázi přípravy, realizace, resp. provozu záměru, tak ve fázi 

ukončení záměru. Jako odborný podklad pro vypracování dokumentace záměru byla 

zpracována řada dílčích odborných studií zaměřených na detailní analýzu a hodnocení 

jednotlivých aspektů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí. V rámci dokumentace 

byla zpracována Rozptylová studie (RNDr. Alexander Skácel, CSc., květen 2018), 

Hluková studie (RNDr. Vladimír Suk, Ing. Pavla Kucielová, Ph.D., leden 2018), Posouzení 

vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Alexander Skácel, CSc., květen 2018), Hydrogeologické 

posouzení (Ing. Pavel Malucha a kol., Green Gas DPB, a.s., únor 2018), Posouzení 

výstupů karbonských a důlních plynů na povrch (Ing. Karel Froml, Green Gas DPB, a.s., 

červenec 2018), Znalecký posudek problematiky otřesů a seismicity (Ing. Jiří Ptáček, 
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Ph.D., červenec 2018), Plán sanace a rekultivace 2017 – ukončení rekultivačních prací 

(aktualizace pro dokumentaci EIA) z ledna 2018. Součástí dokumentace jsou rovněž 

mapové přílohy.   

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví byly v dokumentaci 

vyhodnoceny bez významnějších rizik pro životní prostředí a veřejné zdraví. Modelování 

vlivů realizace záměru na hlukovou a imisní situaci a na veřejné zdraví bylo zpracováno 

konzervativně pro nejméně příznivou situaci, tedy s maximálními uvažovanými vlivy 

a v souladu s principem předběžné obezřetnosti. Ze závěrů výše uvedené studie vlivů na 

veřejné zdraví, akustické studie a rozptylové studie vyplývá, že realizace záměru nebude 

představovat významné zhoršení imisní a akustické situace, ani prokazatelně ovlivňovat 

veřejné zdraví, při respektování podmínek formulovaných v tomto závazném stanovisku. 

Z uvedených údajů lze usoudit, že doznívající pokračování provozu záměru a likvidace 

Dolu Lazy se v řešeném území neprojeví významnou změnou hlukového klimatu v denní 

ani noční době, v okolí přepravních cest bude změna hlukového klimatu zanedbatelná 

a v okolí úpravny dolu Darkov se očekává nepatrná příznivá změna současného 

(původního) hlukového klimatu. Realizace záměru se proto ve změně současného 

hlukového klimatu prakticky neprojeví.  

Podíl na zdravotním riziku chemických škodlivin způsobený realizací záměru není ve 

srovnání se současnou zátěží prostředí významný. Dominantním vlivem bude i do 

budoucna současná zátěž atmosféry a komunální dopravní zátěž prostředí z dopravního 

provozu na komunikační síti a v případě dodržení deklarovaných parametrů technologie 

a četnosti dopravy záměru nebudou intenzity působení a expoziční koncentrace 

sledovaných polutantů v době doznívajícího provozu ani ve fázi likvidace Dolu Lazy 

příčinou významné změny rizika ohrožení veřejného zdraví potenciálně dotčených 

obyvatel.  

Imisní zátěž se v souvislosti s provozem záměru ve srovnání se současnou situací 

nezmění, jedná se v principu o pokračování současné činnosti, jejíž důsledky jsou již 

součástí monitorované kvality ovzduší. Očekávají se pouze místní vlivy omezené na dobu 

provádění konkrétních prací dle harmonogramu činností jednotlivých fází realizace 

záměru. Modelovaný imisní příspěvek nedosahuje v celém modelovaném území hodnot, 

které by vyžadovaly stanovení kompenzačních opatření. 

Vývoj změny hydrorežimu ve vztahu k ohrožení terénu mezi lety 2015 a 2018 byl 

prověřen aktualizovanou hydrogeologickou studií. Po zhodnocení změn vlivů těžby na 

terén (ve smyslu poklesů) a změn hydrologické a hydrogeologické situace bylo zjištěno, 

že míra vlivu poklesů na terén je v rámci aktuální situace většinou nižší než v roce 2015. 

Z posouzení dále vyplývá, že v žádném případě nedojde ke zhoršení prognózovaného 

stavu ohrožení terénu vodou, popsaného v prognóze z roku 2015, a to ani v případech, 

kde jsou budoucí předpokládané poklesy terénu vyšší než v původní variantě. 

Ovlivnění půdy bude nevýznamné, žádný zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) či 

pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) se již nepředpokládá.  
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Vlivy záměru na faunu, floru a ekosystémy jsou generovány projevy hlubinné těžby 

uhlí a především stávajícími a navrhovanými sanacemi a rekultivacemi. V průběhu těžby 

a následně při zahlazování důlních škod se v řešeném území intenzivněji projeví 

především změny ve stávající modelaci terénu a ve vodním režimu. Změnami 

orografických a hydrologických poměrů budou vyvolány průběžné reakce ekosystémů, 

které se rozhodující měrou podílejí na utváření mikroklimatických podmínek dílčích 

lokalit. Pro vodní a mokřadní ekosystémy lze s výjimkou Liberďoku očekávat spíše 

pozitivní změny, pokud nebudou překryty novými návozy hlušin, anebo nebude jejich 

rozvoj omezen v synergii s nevhodnými opatřeními. Zhoršení ekologicko-stabilizačních 

funkcí v případě vodních toků a niv, do jejichž profilu zasahují poklesové kotliny 

(zpomalení odtoku, možné dopady na břehové porosty), není s výjimkou rozlivů bývalé 

Lazecké Stružky před soutokem s Doubravskou Stružkou očekáváno (i zde je však efekt 

z hlediska zájmových druhů pozitivní). Součástí tohoto závazného stanoviska jsou mimo 

jiné podmínky, jejichž účelem je prevence a minimalizace vlivů záměru na biotu.  

Krajina v území dotčeném posuzovaným záměrem je již v současné době výrazně 

poznamenána dosavadní těžbou, v daném kontextu lze proto očekávat již méně 

významnou změnu krajinného rázu. Zásadní změna v území nastane po ukončení 

hornické činnosti, kdy bude muset dojít k terénním úpravám prostoru manipulačních 

ploch a lze předpokládat postupné posílení pozitivních krajinných složek.  

Vyvolané poklesy se již v zásadě nebudou dotýkat obytných budov, postiženy budou 

součásti dopravní a inženýrské infrastruktury. Vlivy na památky a památkově chráněné 

objekty nejsou očekávány.  

Z provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví uvedeného v dokumentaci vyplývá, že vlivy záměru nebudou představovat 

významné negativní ovlivnění životního prostředí a záměr bude z hlediska posuzovaných 

vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví přijatelný. 

MŽP rozeslalo dopisem ze dne 12. 2. 2019 dokumentaci dotčeným územním 

samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným orgánům ke zveřejnění 

a k vyjádření. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k předložené dokumentaci, 

a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední 

desce dotčeného kraje. Informace o dokumentaci byla na úřední desce 

Moravskoslezského kraje zveřejněna dne 21. 2. 2019. Lhůta pro zasílání písemných 

vyjádření tak uplynula dne 23. 3. 2019. 

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu v zákonné lhůtě doručeno celkem 

16 vyjádření (z toho 2 vyjádření DÚSC, 13 vyjádření dotčených orgánů, 1 vyjádření 

spolku). 1 vyjádření bylo zasláno po lhůtě (vyjádření Ministerstva životního prostředí, 

odboru geologie). Obdržená vyjádření obsahovala v různé míře upozornění, upřesnění či 

formulaci podmínek, které je třeba dodržet v případě realizace záměru. Nesouhlasné 

vyjádření zaslal spolek Asociace ochrany životního prostředí ČR, z. s. (vyjádření 

poukazuje zejména na problematiku možných vlivů záměru na úložiště popílku „Zimní 

důl“ Elektrárny Dětmarovice, přepravy materiálů, dopravní obslužnosti aj.). Veškerá 

obdržená vyjádření k dokumentaci, která byla MŽP zaslána v zákonné lhůtě, 
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jsou vypořádána v části V. posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen 

„posudek“). Všechny relevantní požadavky vyplývající z vyjádření k dokumentaci byly 

zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem převzaty do návrhu závazného 

stanoviska a jsou do tohoto závazného stanoviska zapracovány. 

Dopisem ze dne 27. 3. 2019 MŽP pověřilo zpracováním posudku Ing. Václava 

Obluka, držitele autorizace dle § 19 zákona (rozhodnutí o udělení autorizace 

č. j. 19739/2338/OPVŽP/98, rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j. 40354/ENV/16). 

V souladu s § 9 odst. 3 zákona MŽP stanovilo zpracovateli posudku pro zpracování 

a předložení posudku lhůtu 60 dní od převzetí dokumentace včetně všech podkladů. Dne 

1. 4. 2019 byly zpracovateli posudku doručeny všechny podklady potřebné ke zpracování 

posudku. 

Dopisem ze dne 5. 4. 2019 rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání DÚSC 

ke zveřejnění a dále dotčeným orgánům a následně ji zveřejnilo dle § 16 odst. 1 zákona 

na internetu v Informačním systému EIA. Informace o konání veřejného projednání byla 

zveřejněna na úřední desce Moravskoslezského kraje dne 9. 4. 2019.   

Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 

16. 4. 2019 od 15:00 hodin ve velkém sále Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské 

fakultě v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná. Na veřejném projednání 

zástupci oznamovatele seznámili přítomné zástupce DÚSC, dotčených orgánů a veřejnosti 

s posuzovaným záměrem a zpracovatel dokumentace s výsledky hodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí. Zpracovatel posudku Ing. Václav Obluk seznámil přítomné s tím, 

jaký je jeho úkol v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 

„proces EIA“) a stručně zhodnotil obdržené podklady pro zpracování posudku. Na 

veřejném projednání vystoupil 1 zástupce DÚSC, zájem uplatnit připomínky, dotazy či 

komentář k projednávanému záměru v rámci diskuze nikdo z přítomných neprojevil. 

Údaje o účasti a závěry z projednání jsou podrobněji uvedeny v zápise z veřejného 

projednání ze dne 23. 4. 2019 pod č. j. MZP/2019/710/1327.  

Dne 23. 5. 2019 byl na MŽP předložen posudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 5 

k zákonu Ing. Václavem Oblukem. Zpracovatel posudku s ohledem na údaje obsažené 

v dokumentaci, obdržených vyjádřeních DÚSC, dotčených orgánů a veřejnosti, průběhu 

veřejného projednání, doplňujících informací a ověření vstupních parametrů a údajů 

uvedených v dokumentaci, dospěl k závěru, že navržené řešení záměru umožňuje 

zajištění ochrany životního prostředí a veřejného zdraví v míře požadované příslušnými 

předpisy. Zpracovatel posudku tedy navrhl vydat souhlasné závazné stanovisko s celkem 

37 závaznými podmínkami za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a za účelem 

monitorování a rozboru vlivů záměru na životní prostředí.  

Částka za zpracovaný posudek ve smyslu § 18 odst. 3 zákona byla oznamovatelem 

uhrazena dne 1. 7. 2019. 

Z výsledků hodnocení a autorizovaných studií předložených v rámci dokumentace 

vyplývá, že negativní vlivy, které by mohly vzniknout v průběhu realizace záměru (vlivy 
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na veřejné zdraví, hlukovou situaci, kvalitu ovzduší (zejména prach), povrchové 

a podzemní vody, biodiverzitu atp.) jsou v potřebném rozsahu eliminovány a při 

respektování podmínek tohoto závazného stanoviska budou tyto vlivy akceptovatelné. 

Z hlediska vlivů na veřejné zdraví nebude realizace záměru představovat významné 

riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí.  

S tímto hodnocením se ztotožnil rovněž zpracovatel posudku a po vyhodnocení 

dokumentace, na základě obdržených vyjádření a veřejného projednání, doporučuje 

záměr při respektování podmínek uvedených v návrhu souhlasného závazného 

stanoviska realizovat. Podrobnější popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 

a veřejné zdraví je předmětem následující části tohoto závazného stanoviska (Souhrnná 

charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

z hlediska jejich velikosti a významnosti). 

Na základě výše uvedeného, dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného 

projednání a posudku, se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, 

že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími 

předpisy a že předmětný záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného 

stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko. 

Odůvodnění stanovených podmínek: 

V posudku je v návrhu stanoviska uvedeno celkem 37 podmínek pro fázi přípravy 

a realizace záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace 

negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, z toho 15 podmínek 

stanovuje povinnost monitorování a rozboru vlivů záměru na životní prostředí. Podmínka 

zařazená v posudku pod číslem 9.3 mezi podmínky pro monitorování a rozbor vlivů 

záměru na životní prostředí byla v tomto stanovisku s ohledem na její podstatu 

přesunuta mezi podmínky pro fázi realizace záměru. Do podmínek navržených v posudku 

ani do podmínek tohoto závazného stanoviska nebyly zahrnuty podmínky, které bez 

dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy, nebo ukládají 

povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru. Do podmínek tohoto závazného 

stanoviska bylo tedy celkem zahrnuto všech 37 podmínek ke zmírnění a kompenzaci vlivů 

záměru na životní prostředí a obyvatelstvo (z toho 14 podmínek pro monitorování 

a rozbor vlivů záměru na životní prostředí – podmínky č. 24 – 37), které byly uvedeny 

v návrhu stanoviska v posudku. Podmínky navržené zpracovatelem posudku byly v tomto 

závazném stanovisku rovněž formálně upraveny a přečíslovány. 

Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru 

a z charakteristik životního prostředí, do kterého je umístěn. V podmínkách je kladen 

důraz na přípravu záměru a jeho vlastní realizaci. 

Podmínka č. 1 – vychází z požadavku Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu 

státní správy IX. Podmínka je stanovena za účelem posílení estetické a přírodní hodnoty 

krajiny (eliminace rušivých prvků v krajině).  

Podmínka č. 2, 3, 4, 34, 35, 36 – vychází z dokumentace. Podmínka č. 35 vychází 

rovněž z požadavků Magistrátu města Karviná, Města Karviná, Ministerstva dopravy 
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a Asociace ochrany životního prostředí ČR.  Podmínky jsou stanoveny za účelem ochrany 

hmotného majetku a památek a zajištění dopravních vztahů a obslužnosti území. 

Podmínka č. 5, 37 – vychází z dokumentace a z požadavku České inspekce životního 

prostředí, Oblastního inspektorátu Ostrava. Podmínky jsou stanoveny za účelem 

minimalizace vlivů na nádrže Panský stav a Ignačok v souvislosti s ukončením čerpání 

vody z Těrlické nádrže.  

Podmínka č. 6 – vychází z požadavku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

odboru životního prostředí. Podmínka je stanovena za účelem optimálního hospodaření 

s odpady. 

Podmínka č. 7, 23 – vychází z dokumentace. Podmínka je stanovena za účelem 

optimálního hospodaření s odpady. 

Podmínka č. 8 – vychází z dokumentace. Podmínka je stanovena za účelem zajištění 

bezpečnosti obyvatel a hmotného majetku v souvislosti s výskytem důlních plynů. 

Podmínka č. 9 – vychází z požadavku Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu 

státní správy IX. Podmínka je stanovena za účelem optimálního nakládání s výplňovými 

materiály a s odpady.  

Podmínka č. 10 – vychází z dokumentace a požadavku Města Karviná. Je stanovena 

za účelem prevence a minimalizace hluku z realizace záměru. 

Podmínka č. 11 – vychází z dokumentace. Části podmínky byly stanoveny 

zpracovatelem posudku dle skutečností zjištěných v průběhu procesu EIA a uvedených 

v posudku. Podmínka je stanovena za účelem ochrany ovzduší, resp. minimalizace emisí 

tuhých znečišťujících látek do ovzduší.   

Podmínka č. 12, 13, 14 – vychází z dokumentace. Podmínky jsou stanoveny za 

účelem prevence výstupů důlních plynů na povrch. 

Podmínka č. 15, 16, 26, 27, 28 – vychází z dokumentace a z požadavků České 

inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Ostrava a Ministerstva životního 

prostředí, odboru ochrany vod. Podmínky jsou stanoveny za účelem ochrany podzemních 

a povrchových vod. 

Podmínka č. 17, 18, 19, 20, 21, 22 – vychází z dokumentace. Podmínky byly 

stanoveny za účelem prevence a minimalizace dopadů stavby na biodiverzitu (faunu, 

floru a ekosystémy) při vlastní realizaci záměru.  

Podmínka č. 24 – vychází z požadavku Ministerstva životního prostředí, odboru 

výkonu státní správy IX. Podmínka je stanovena za účelem ochrany jednotlivých 

příslušných složek životního prostředí v dotčeném území i v době po formálním ukončení 

všech posuzovaných činností.  

Podmínka č. 25 – vychází z dokumentace a požadavku Ministerstva životního 

prostředí, odboru výkonu státní správy IX. Podmínka je stanovena za účelem 

minimalizace šíření invazních a nepůvodních rostlinných druhů. 
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Podmínka č. 29 – vyplývá z dokumentace a požadavku Města Karviná. Podmínka je 

stanovena za účelem ochrany půd.  

Podmínka č. 30, 31, 32, 33 – vychází z dokumentace. Podmínky jsou stanoveny za 

účelem minimalizace dopadů záměru na biodiverzitu (floru, faunu, ekosystémy) 

a krajinu. 

Uvedené podmínky reagují zejména na skutečnosti zjištěné v průběhu procesu EIA.  

V podmínkách tedy nejsou zahrnuty podmínky a požadavky vycházející z všeobecně 

závazných předpisů, a to i v případě, že byly předmětem vyjádření dotčených orgánů, 

DÚSC a veřejnosti. Povinnost splnit takovéto podmínky ukládají oznamovateli platné 

právní předpisy, není tedy třeba je v tomto stanovisku uvádět. Právní rámec České 

republiky je v tomto ohledu pro přípravu a provoz záměru dostatečný, stanovené 

podmínky přitom stanovují některé další požadavky konkretizující způsob splnění 

zákonných požadavků, resp. stanovující další požadavky nad rámec požadavků zvláštních 

právních předpisů (v souladu s § 5 odst. 4 zákona).  

Proces EIA posuzuje realizaci záměru z pohledu akceptovatelnosti z hlediska ochrany 

životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl nalezen natolik významný faktor, 

který by z pohledu příslušného úřadu bránil realizaci předmětného záměru při 

akceptování relevantních podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, 

dotčených orgánů, DÚSC, veřejnosti a zpracovatelem posudku, které se staly součástí 

tohoto závazného stanoviska. 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 

a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Předmětem záměru je postupný útlum poslední fáze dobývání černého uhlí 

hlubinným způsobem s ukončením hornické činnosti v roce 2019 a úprava vytěženého 

černého uhlí, dále likvidace částí povrchového areálu důlního závodu po ukončení 

hornické činnosti a rovněž zahlazení následků hornické činnosti sanací a rekultivací 

území, degazaci dolu (odčerpávání důlního plynu) a ev. řešení důlních škod. Na základě 

celkového zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení - výchozí úrovně zatížení území (v relevantních kritériích stavu 

znečištění ovzduší, resp. stavu hlukové zátěže) lze s ohledem na charakter záměru 

(postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) 

a jeho environmentální charakteristiky považovat záměr ve vztahu k ochraně životního 

prostředí a veřejného zdraví za přijatelný.   

Veškerá aktivní hornická činnost řešená v záměru vychází z již projednaných dílčích 

změn záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Lazy na období 2011 – 

2015“, které byly posouzeny v rámci jednotlivých navazujících řízení k tomuto záměru 

(prostřednictvím institutu „coherence stamp“). Aktuálně předložený záměr tak de facto 

řeší likvidaci hlavních důlních děl, která nebyla zahrnuta v rámci předchozího procesu EIA 

na období 2011 – 2015 a vzhledem k tomu, že v aktuálně posuzovaném období budou 

ještě doznívat vlivy z již povoleného dobývání, jsou tyto vlivy v dokumentaci rovněž 
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zahrnuty (byla provedena syntéza jednotlivých projednaných dílčích změn, ze kterých 

vyplynuly konkrétní objemy těžby).  

Pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou rozhodující 

zejména vlivy na veřejné zdraví, vlivy na ovzduší, vlivy na hlukovou situaci, vlivy na 

povrchové a podzemní vody a vlivy na biologickou rozmanitost dotčeného území. Další 

vlivy zahrnují vlivy na půdu, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a další okruhy 

vlivů. 

 Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo z hlediska jejich 

velikosti a významnosti je zaměřená především na popis a vyhodnocení dominantních 

vlivů způsobených realizací záměru. Podrobnější charakteristika vlivů na jednotlivé složky 

životního prostředí a veřejné zdraví je následující: 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví    

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví vychází ze závěrů autorizované 

odborné studie Posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Alexander Skácel, CSc., květen 

2018), která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky jsou shrnuty v dokumentaci. Jako 

podklad pro hodnocení byly využity zejména Rozptylová studie (RNDr. Alexander Skácel, 

CSc., květen 2018) a Hluková studie (RNDr. Vladimír Suk, Ing. Pavla Kucielová, Ph.D., 

leden 2018). 

Hluková situace na dotčených referenčních bodech v okolí záměru je ovlivněna již 

současným dlouhodobým provozem dolu Lazy. Z hlediska hlukové zátěže prostředí se 

neočekává významná změna podmínek ochrany veřejného zdraví v denní ani noční době 

ani významná změna hlukového klimatu, s postupným útlumem těžby se očekává 

postupné zklidnění oblasti a zanedbatelné zlepšení původního dokumentovaného 

hlukového klimatu. Ani fází likvidace Dolu Lazy nebudou ovlivněny podmínky ochrany 

veřejného zdraví významným způsobem, jednotlivé činnosti budou přitom probíhat pouze 

krátkodobě podle schváleného harmonogramu.  

Při zohlednění stávající zátěže nepředstavuje imisní podíl záměru pro hodnocené 

škodliviny ve všech modelovaných a hodnocených situacích riziko ohrožení veřejného 

zdraví. Samotný imisní podíl záměru je nepatrný a nepodílí se významně na celkové 

imisní zátěži v modelované oblasti a tento stav se nezmění ani ve fázi likvidace dolu 

Lazy.  

Z uvedených studií vyplývá, že podíl na zdravotním riziku způsobený realizací 

záměru není ve srovnání se současnou zátěží prostředí významný. Na závěrech se 

významnou měrou podílí skutečnost, že záměr zahrnuje realizaci finální fáze životního 

cyklu Dolu Lazy, jímž je jeho likvidace po roce 2020. Dosavadní doznívající hornická 

činnost dolu bude ukončena, bude již pokračovat pouze likvidace objektů v důlním 

areálu, odvoz vznikajících odpadů a dovoz materiálů pro uzavření důlních jam. 

Dominantním vlivem bude i do budoucna současná zátěž atmosféry a komunální dopravní 

zátěž prostředí z dopravního provozu na komunikační síti. Z hlediska vlivu na veřejné 

zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního prostředí v dotčené oblasti 

vyrovnanost mezi očekávanými pozitivními důsledky realizace záměru ve formě snížení 
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antropického tlaku na podmínky životního prostředí a sociálními riziky, které realizace 

posuzovaného záměru představuje. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. 

Vlivy na ovzduší a klima    

Hodnocení vlivů na ovzduší vychází ze závěrů autorizované rozptylové studie 

(RNDr. Alexander Skácel, CSc., držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií,  

květen 2018), která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky jsou shrnuty 

v dokumentaci.  

Z významných škodlivin ovlivňuje provoz záměru NO2, Nox, PM10, PM2,5, CO, benzen 

a benzo(a)pyren. Mimo tyto škodliviny byly modelovány i imisní příspěvky metanu, který 

je součástí plynů pocházejících z důlního větrání.  

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že imisní zátěž se v souvislosti s provozem 

záměru v modelované oblasti ve srovnání se současnou situací nezmění, jedná se 

v principu o pokračování současné činnosti, jejíž důsledky jsou již součástí monitorované 

kvality ovzduší. Do vydobytí suroviny se nepočítá s významnou technologickou změnou 

a změnou emisní situace provozovaných zdrojů znečištění ovzduší. Počítané 

a modelované imisní příspěvky jsou proto především imisními podíly současné zátěže 

ovzduší škodlivinami, které jsou produkovány již probíhajícím provozem záměru. 

Realizace záměru neovlivní významně současnou zátěž atmosféry v modelované oblasti 

škodlivinami ani v nejbližších osídlených objektech v blízkosti modelovaných zdrojů 

znečištění. Pro fázi likvidace dolu Lazy se očekávají z dopravy demoliční suti 

zanedbatelné emisní vlivy s dopadem na ovzduší v okolí areálu dolu Lazy. Tato etapa 

bude navíc probíhat po relativně krátkou dobu.  

Pro modelované škodliviny jsou očekávány dlouhodobé (roční) imisní příspěvky mimo 

bezprostřední okolí dopravních cest a rekultivačních ploch, kde je projektován záměr, 

nižší než 1% jejich imisních limitů. Modelovaný vliv na kvalitu ovzduší je proto nepatrný, 

hodnocený záměr se na kvalitě ovzduší projevuje pouze lokálně. Po ukončení hornické 

činnosti se imisní podíl důlního provozu Dolu Lazy vytratí, avšak není možné očekávat 

významnou změnu v kvalitě ovzduší v dotčené oblasti, neboť modelovaný imisní 

příspěvek/podíl doznívajícího provozu i navazujících fází likvidace je ve srovnání se 

současnou kvalitou ovzduší na Karvinsku zanedbatelný. Kompenzační opatření nejsou 

vzhledem k zanedbatelným hodnotám modelovaných imisních příspěvků/podílů 

hodnocených škodlivin a návaznosti na dosavadní dlouhodobý provoz Dolu Lazy, kdy 

záměr představuje finální fázi nezbytnou pro likvidaci dolu a jeho povrchových 

i podzemních objektů, navrhována.  

Vliv vlastního záměru na klimatické charakteristiky nebude významný a z tohoto 

pohledu je jeho navržená realizace přijatelná. Jako významné a pozitivní z hlediska 

potenciálních vlivů na klimatické charakteristiky je nutno uvést ukončení emisí metanu po 

uzavření důlních jam, což přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů v dotčené oblasti. 

Naproti tomu se realizací záměru připravují do budoucna podmínky pro zrušení dopravní 

aktivity Dolu Lazy a dokončení rekultivačních prací v lokalitách, které jsou postiženy důlní 
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činností, kde budou rozvinuty po fázi biologické rekultivace potřebné biologické funkce, 

které se uplatní i v omezení tepelného prohřívání svrchní vrstvy půdy a změně jejího 

vodního režimu od současného fyzikálního vysychání na převažující biologickou 

transpiraci s příznivým vlivem na mikroklima. Celkově je možno ovlivnění klimatu 

charakterizovat jako nevýznamné a dočasné, směřující po vydobytí zásob černého uhlí 

a likvidaci dolu Lazy k původnímu charakteru mikro a mezoklimatu, které zde bylo před 

zahájením hlubinné těžby černého uhlí a před tím, než se začaly vlivy této těžby 

uplatňovat na povrchu. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou 

zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky    

Hodnocení vlivů záměru na hlukovou situaci vychází ze závěrů hlukové studie 

(RNDr. Vladimír Suk, Ing. Pavla Kucielová, Ph.D., leden 2018), která je přílohou 

dokumentace a jejíž výsledky jsou shrnuty v dokumentaci. 

Dominantním zdrojem hluku na lokalitě Lazy bude hluk z provozu těžké stavební 

techniky (dozéru a nakladačů) na místě provádění demolic budov v 1. a 2. pásmu (pouze 

v denní době). Automobilová doprava vyvolaná nutností přepravy stavebních odpadů 

a železného šrotu na lokalitě Lazy není dominantním zdrojem hluku. Doprava těchto 

materiálů probíhá ve značné vzdálenosti od chráněných staveb, její rozdíly se na hladině 

akustického tlaku neprojeví. Doprava po železniční vlečce bude zdrojem hluku pouze na 

lokalitě Stonava (přepravní trasa A), kde se chráněné objekty nacházejí v blízkosti 

vlečky. Na ostatních lokalitách se hluk z provozu vlečky výrazně neprojevuje, a to 

vzhledem k velké vzdálenosti chráněných objektů od přepravní trasy. Hygienické limity 

pro hluk z provozu na pozemních komunikacích nebudou vlivem dopravy 

cementopopílkové směsi a dopravy odpadů na skládku překročeny. Vlivem provádění 

demoličních a rekultivačních prací na lokalitě Dolu Lazy a jimi vyvolané dopravy, nedojde 

ve venkovním prostoru ve sledovaných lokalitách k překročení příslušných hygienických 

limitů hluku s výjimkou lokality Pohraniční kolonie (výpočtový bod č. 9 a 10), kde 

zůstane překročen hygienický limit hluku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější 

hodině v noční době, nedojde ovšem ke změně hlukové zátěže, a lokality Stonava 

(výpočtový bod č. 8), kde zůstane překročen hygienický limit v hluku pro hluk ze 

stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době, dojde ovšem k mírnému poklesu 

hlukové zátěže.   

Problematika otřesů a seismicity je posouzena na základě znaleckého posudku 

(Ing. Jiří Ptáček, Ph.D., červenec 2018), který je součástí dokumentace. Dle posudku 

nelze při dobývání v oblasti 8. kry v DP Lazy vznik seismických jevů s projevy (záchvěvy) 

povrchu vyloučit, avšak projevy nebudou nijak vybočovat ze současného trendu vývoje 

v 8. kře. Případné povrchové projevy budou nejintenzivněji pociťovány v epicentru 

dobývání, což je v technologické zástavbě dolu Lazy. Zvýšenou seismickou aktivitu nelze 

zcela vyloučit ani při dobývání sloje Max v 9. kře v západní části důlního pole. Sloj sice 

bude dobývána 260 metrů pod poslední slojí sedlových vrstev, slojí 40, navíc v mocnosti 

kolem 1,5 m, avšak s ohledem na dosavadní zkušenosti s dobývání sloje Natan u poruchy 
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Ceres, mohou být oživeny procesy porušování hornin ve vyšším nadloží, a indukovány 

tak i seismické projevy. Neočekává se zde však překročení hranice běžných seismických 

projevů doprovázejících křehké porušování v horninovém masivu při zavalování 

a porušování horninových vrstev v nadloží dobývaných porubů. Kromě toho nelze 

v oblasti DP Lazy jednoznačně vyloučit ojedinělý a nahodilý výskyt silného seismického 

jevu, při kterém by mohlo být dosaženo hodnot rychlosti kmitání povrchu překračujících 

meze pro nižší stupně poškození povrchových objektů (v závislosti na jejich vzdálenosti 

od epicentra seismického jevu, na třídě odolnosti objektu a druhu základových půd 

v místě objektu). Oblasti výskytu těchto jevů, které mohou vznikat v důsledku 

kombinovaného vlivu předchozí a budoucí hornické činnosti, nelze prostorově ani časově 

specifikovat, avšak mohou se vyskytovat i bez závislosti na projektované hornické 

činnosti. Lze však konstatovat, že současně provozovaný systém prognózy a hodnocení 

účinků indukované seismicity na povrchové objekty v podmínkách OKD, a.s. vytváří 

dostatečné předpoklady především mnohem účinnější predikce nebezpečných oblastí 

a s tím souvisejících opatření k zajištění bezpečnosti důlních zaměstnanců, což je jeho 

prvořadým cílem. Současně je jeho výsledkem mnohem lepší průběžná specifikace 

a relativně lepší objektivizace účinků případně vzniklých seismických projevů na 

povrchovou zástavbu. 

Vibrace ze železniční dopravy spojené se záměrem se budou odehrávat jen kolem 

vlečky mezi dolem Lazy a úpravnou Darkov s odbočkou ke kalové nádrži Pohraniční 

kolonie. Při automobilové přepravě materiálů z dolu nebo k dolu po veřejných 

komunikacích závisí velikost a charakter vibrací působících na okolí na typu vozidel 

a především na stavu a konstrukci komunikací. Významnou velikostí se projevují 

dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa 

vzniku. Na veřejných kapacitních komunikacích je s těmito důsledky dopravy počítáno již 

při návrhu a realizaci těchto komunikací. Oznamovaný záměr nebude zdrojem 

nadměrných vibrací. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou 

zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody    

Hodnocení vlivů na povrchové vody vychází z Hydrogeologického posouzení 

(Ing. Pavel Malucha a kol, Green Gas DPB, a.s., únor 2018), jehož závěry jsou shrnuty 

v dokumentaci. 

Původní režim povrchových i podzemních vod je po dlouhodobé podzemní těžbě uhlí 

značně narušen. Došlo již k přespádování vodotečí vlivem poklesů a zásahů do 

morfologie terénu (těžba a následná rekultivace v Zimném Dole, založení kalového 

hospodářství v údolí Lazecké stružky, přehrazení erozních údolí při výstavbě areálu 

lokality Lazy). Tyto změny vedly ke vzniku rozsáhlých poklesových zátop (Liberďok) 

a významnému rozšíření původních vodních ploch (Kozí Becirk).  

V rámci dokumentace byl prověřen vývoj změny hydrorežimu ve vztahu k ohrožení 

terénu mezi lety 2015 a 2018 (aktualizace), a to na základě vyhodnocení kvartálního 
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monitoringu hladin podzemních vod a změn na útvarech povrchových vod, a dále na 

základě posudků pro konkrétní porubní bloky, zpracované v rámci procesu povolení 

hornické činnosti v tomto období. Po zhodnocení změn vlivů těžby na terén (ve smyslu 

jeho poklesů), jakož i po zahrnutí reálných změn hydrologické a hydrogeologické situace 

mezi rokem 2015 a 2018 je míra vlivu poklesů na terén většinou nižší (místa, kde se 

předpokládají nejvyšší změny a ohrožení terénu vodou, se koncentrují do oblastí mimo 

trvale obytnou zástavbu a případné škody se budou týkat především dopravní sítě, 

vodotečí a pozemků v majetku OKD, a.s. často již rekultivovaných; v ostatních případech 

bude míra ohrožení terénu nesrovnatelně nižší, bude se odvíjet od změny odtokových 

podmínek pro vodu povrchovou (potoky) a hypodermickou (zamokření) v ploché 

vrcholové části lokality; hlavní rozdíl se týká oblasti areálu lokality Lazy, kde po vyloučení 

těžby v ohradníku jam jsou negativní dopady eliminovány - změny břehových linií na 

vodních akumulacích Panský stav a Ignačok, rovněž se eliminuje vliv na zátopu Olšovec 

pod hrází Zimného Dolu z důvodu posunu okraje vlivů k východu) a v žádném případě 

nedojde ke zhoršení prognózovaného stavu ohrožení terénu vodou popsaného v prognóze 

z roku 2015, a to ani v případech, kde jsou budoucí předpokládané poklesy terénu vyšší. 

V lokalitách, kde budou aktualizované poklesy vyšší, se tento rozdíl na ohrožení terénu 

neprojeví (západní oblast – minimální rozdíly velikosti poklesů, severní oblast – příkré 

a vysoké svahy navážek výrazně limitující možnost horizontálních změn rozsahu vodních 

hladin). 

Vzhledem k charakteru záměru se významné vlivy na stav podzemních 

a povrchových vod neočekávají. Dodržování požadavků směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodách) ve vztahu k čl. 4 (popř. 4.7) bude 

zajištěno uplatňováním metodického pokynu sekce vodního hospodářství Ministerstva 

zemědělství čj. 20380/2016-MZE-15120 s účinností od 1. 5. 2016 k posouzení možnosti 

vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů 

a závazných stanovisek vodoprávních úřadů. Tento pokyn metodicky vede vodoprávní 

úřady a správce povodí, jak postupovat v rámci vydávání svých závazných stanovisek pro 

navazující řízení (územní řízení, stavební povolení), aby bylo zajištěno posouzení vlivů 

záměru na stav dotčeného vodního útvaru ve smyslu rámcové směrnice o vodách, a aby 

výsledek tohoto posouzení byl zahrnut do závazného stanoviska pro navazující řízení. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou 

zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska.  

Vlivy na půdu  

Po roce 2019 se již nepředpokládají trvalé zábory zemědělské nebo lesní půdy vlivem 

sanačních a rekultivačních akcí nebo vlivem úprav tras komunikací nebo inženýrských 

sítí. Změny v ovlivnění půd se budou týkat jen zamokření malého rozsahu a sezónního 

charakteru (jedná se převážně o plochy antropogenně narušené a nevyužívané 

zemědělsky). V některých místech povedou deformace terénu spojené s jeho poklesy po 

těžbě také k opačnému fenoménu - osušení dříve zaplavených nebo zamokřených půd.  

Pokračování hornické činnosti do roku 2019 ani likvidace dolu negenerují kontaminaci 

půd. Materiály ukládané v některých částech dobývacích prostorů v rámci technických 
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rekultivací pocházejí z nadložních vrstev uhelných slojí a nepředstavují samy o sobě 

riziko vážnější kontaminace půd. Inertní stavební suť po vyhodnocení vlastností 

a separaci nebezpečných částí bude ukládána do bývalého odkaliště. Vytříděné 

nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a odváženy na skládky příslušných 

kategorií. Odtěžené kontaminované zeminy z prostoru důlního závodu budou řádně 

odstraňovány. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou 

zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska.  

Vlivy na přírodní zdroje  

Přírodní zdroje, kromě těch, které souvisejí se zastavenou hornickou činností, 

nebudou dotčeny. Ukončení hornické činnosti v dole povede k postupnému ukončení 

deformací terénu. Doznívání poklesů se předpokládá maximálně do doby 5 let po zavalení 

horizontálních důlních děl, tedy do roku 2027. Během této doby se horninové prostředí 

z velké části mechanicky stabilizuje, vlivem hydrostatického tlaku se uzavřou pukliny 

vzniklé v důsledku poklesových pohybů. Po ukončení sesedání horninového masívu do 

vytěžených prostor se horninové prostředí mechanicky stabilizuje (do 5 let). Dlouhodobě 

se bude měnit zvodnění hornin s pravděpodobným zvýšením obsahů solí v dosahu 

stoupající hladiny podzemní vody v zavalených důlních dílech do jejich okolí, pokud to 

dovolí jejich permeabilita.  

Po ukončení vlastní těžební činnosti je požadováno zajistit ochranu zásob uhlí. 

Podmínkou pro povolení hornické činnosti spočívající v likvidaci hlavních důlních děl je 

předpisové vypořádání zásob. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje.  

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)   

Vlivy záměru na faunu, floru a ekosystémy jsou generované především stávajícími 

a navrhovanými sanacemi a rekultivacemi. Mimo lokality sanací a rekultivací zůstávají 

terestrické ekosystémy potenciálně nedotčeny a mokřady, příp. vodní plochy se již 

nebudou v důsledku těžby dále zvětšovat. Rekultivační akce jsou aktivní anebo jsou 

navrženy především do ploch již antropicky přeměněných. Určitou výjimkou je RA 2009 

73, kde část rekultivační akce na Olšovci probíhá v území, kde nedošlo k zásadní změně 

georeliéfu a stanoviště ve sféře vlivů ze záměru jsou zastoupena v původním terénu. 

Mimo rekultivační akce se významněji projevují vlivy některých poklesových kotlin, 

zejména jde o zátopu Liberďok. 

Vlivem realizace záměru nedojde k dalšímu prohloubení změn charakteru prvků 

územního systému ekologické stability (ÚSES), neboť stěžejní prvky nejsou výrazněji 

dotčeny a nacházejí se mimo plochu rekultivačních akcí. Přírodě blízké nivy toků nebo 

přirozené úseky toků nejsou dotčeny, naopak některé lokality budou revitalizovány 

(Olšovec). V řešeném území může nastat interakce v severní části Karvinského lesa při 

jižním okraji nádrže Liberďok, poněvadž vlivem poklesů dojde k osušení a dotčení plochy 

stanoviště lužního lesa. Nejzásadnější změna ve významných krajinných prvcích (VKP) je 
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v rámci DP Lazy očekávána v důsledku zmenšení zátopy Liberďok, kde po poklesech 

terénu pravděpodobně dojde k osušení východního a jižního břehu, a tím ke snížení 

plochy hladiny zátopy. Tuto změnu je co do plošného rozsahu obtížné predikovat 

z důvodu neznalosti morfologie současného dna zátopy Liberďok. 

Na velké části ploch, kde se výrazněji projevují v řešeném území vlivy důlní těžby, 

jsou zastoupena specifická rostlinná a živočišná společenstva s řadou druhů, jejichž 

výskyt je nyní spjat s povrchovými projevy činnosti těžební společnosti. Výhledově bude 

jejich další existence závislá na rekultivačním cíli dílčích území. Často se jedná o druhy, 

které své populace udržují jen díky výjimečné dynamice rozvoje ekosystémů 

v návaznosti na pokračující těžbu. Po ukončení činnosti dolů by nakonec tyto druhy 

z krajiny bez příslušných opatření vymizely. Je proto nutné již nyní realizovat nové 

přístupy k sanačně rekultivačním akcím v dotčených území a zajistit zde pro nejcennější 

prvky ekosystémů dlouhodobou perspektivu jejich další existence (kombinací vhodných 

sanačních postupů s úpravami rekultivačních cílů na dílčích plochách je možné vytvořit 

velmi hodnotné biotopy). 

Při dalším zvodnění území budou ve vzniklých poklesech a v jejich okolí prosperovat 

některé ochranářsky cenné vodní a mokřadní druhy organismů, z nichž značná část 

druhů dříve obývala původní nivy (v území jen omezeně mimo poklesy). Při osušení 

mokřadů naopak dojde k vymizení cenných organismů. 

Obecně k významným zásahům do terestrických společenstev se zastoupením 

bioindikátorů může např. docházet v místech odstraňování vegetace (kácení dřevin je 

např. běžně prováděno ve zvodnělých poklesech), v místě staveb může potenciálně dojít 

k zásadnímu dopadu na cenné zastoupené druhy (zábor ploch, pojezdy techniky apod.). 

V řešeném území je taková interakce málo pravděpodobná v případě, pokud budou 

lokality monitorovány v rámci průzkumů a biologických dozorů. 

Obecně může při navážení hlušin do poklesů docházet k degradaci až zániku populací 

akvatických druhů, zatímco sanovaná a rekultivovaná místa budou v závislosti na stavu 

sukcese obsazována terestrickými společenstvy, mezi nimiž jsou rovněž zastoupeny 

některé cenné bioindikační druhy (místa v počátečním stadiu sukcese hostí často řídké 

teplomilné a suchomilné druhy). 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné lokality soustavy NATURA 2000 

a s ohledem na rozsah poklesy dotčeného území nemohou být ani přímo, ani 

zprostředkovaně ovlivněny. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření 

k minimalizaci vlivů na biodiverzitu jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného 

stanoviska. 

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce   

Záměr v řešeném prostoru nevyžaduje odstranění žádných přírodních prvků, které 

jsou krajinotvorně významné, negeneruje výstavbu žádných nových prvků provozního 

zázemí na povrchu, ani jinde v krajině mimo lokality důlního provozu (prostory pro 
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deponování zásypových materiálů apod.). Odstranění většiny objektů povrchového 

provozu povrchového důlního závodu Lazy lze z krajinotvorného hlediska hodnotit spíše 

pozitivně. Oproti hodnocení předchozí etapy hornické činnosti však došlo k výraznému 

posunu rekultivační činnosti v bezprostředním okolí areálu povrchového závodu, zejména 

v rámci odvalu Lazy, v prostoru mezi nádrží Kdyně a manipulačními plochami severně od 

komplexu úpravny Lazy, na druhé straně současný charakter manipulačních ploch 

u úpravny představuje poslední významnou negativní enklávu, která může být řešena až 

v rámci poslední etapy rekultivační akce 2006 61. Zásadní změna v území ale nastane po 

ukončení hornické činnosti, kdy bude muset dojít k terénním úpravám prostoru 

manipulačních ploch mezi úpravnou a již rekultivovanými plochami severně od úpravny 

ve vazbě na rekultivaci prostoru s nejvýše lokalizovanými kalovými nádržemi. Pokud 

bude realizována předložená varianta likvidace části povrchového areálu o komplex 

úpravny a některých objektů v ochranném pásmu jam, dojde k odstranění výrazné 

negativní krajinné dominanty v pohledově exponovaném území a tím k pozitivnímu 

ovlivnění krajinného rázu místa. Výhledové poklesy se s ohledem na měřítko 

geomorfologické členitosti dotčeného území krajinotvorně výrazněji již neprojeví. V území 

může vlivem poklesů a změn na povrchu lokálně vznikat i nová charakteristika území, 

pokud se některé prostory dostanou vlivem poklesů do podmáčení nebo dojde k výstupu 

podzemní vody na povrch, nejvýraznější změny v tomto smyslu lze očekávat v okolí 

vodní nádrže Liberďok. Lze ale generelně konstatovat, že do DP Lazy již v zásadě 

nezasahují žádné záměry, které by byly spojeny s hornickou činností ve smyslu patrných 

změn reliéfu nebo s významnější změnou poměru krajinných složek. Ten bude v zásadě 

vyrovnaný s tím, že po ukončení hornické činnosti lze předpokládat postupné posílení 

pozitivních krajinných složek. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou 

zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických 

aspektů   

K poklesům poškozujícím obytné stavby již v zásadě nebude v dotčeném prostoru 

docházet. V ploše budoucích poklesů v DP Lazy se nacházejí dvě obytné stavby (č. p. 443 

a 759) při vyústění místní komunikace na ulici Lazeckou (silnice III/47210) u území 

Veverka, obě se nacházejí při okraji poklesové kotliny do 5 cm. Z dalších objektů bude 

okrajově dotčen (poklesy cca do 5 cm) objekt zařízení sociální péče (objekt Charity – 

bývalé zdravotní středisko u Dolu Lazy, aktuálně plocha pro občanskou vybavenost) při 

stejné místní komunikaci k území Veverka. V intervalu poklesů do 60 cm bude ovlivněn 

areál výrobny tvárnic Gojtka severně od poklesového jezera Kozí Becirk. Dotčeny budou 

dále především dopravní a inženýrské stavby, zejména silnice III/47210 Dolní Suchá - 

Orlová (spojka procházející podél závodu Lazy a bývalého Dolu Dukla západně) s poklesy 

přes 1m a silnice I/59, kde za dokumentované období dojde v oblasti přechodu údolí 

Orlovské stružky k poklesům do cca 30 cm. V případě poškození bude náprava řešena ve 

spolupráci s jejich vlastníkem SSMK Karviná, resp. ŘSD Ostrava zvednutím tělesa 

vozovky a úpravou jejího povrchu. Sledovat a případně řešit bude nutno také možné 
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poškození prvků inženýrských sítí - sloupů elektrického vedení, plynovodů a vodovodních 

potrubí, zůstanou-li po likvidaci dolu zachovány. 

V území ovlivněném poklesy se nenacházejí žádné registrované nemovité historické, 

architektonické nebo kulturní památky. Okrajově může být ovlivněna kaple sv. Jana 

u Dolu Lazy nacházející se v intervalu poklesů do cca 20 cm. V registru Státního 

památkového úřadu není v dotčeném území vedeno žádné území archeologických nálezů.  

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou 

zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Přeshraniční vlivy 

Vzhledem k charakteru záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením 

hornické činnosti v roce 2019), jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona je zřejmé, že 

problematika přeshraničních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je 

bezpředmětná, nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. 

Jiné vlivy – možnost kumulace 

Z hlediska možnosti kumulace s jinými záměry připadá v úvahu kumulace vlivů na 

ovzduší a kumulace vlivů na hlukovou situaci především v etapě likvidace dolu při 

dopravě (odvoz demoličních materiálů, nezpevněného zásypového materiálu 

a cementopopílkové směsi na zasypávání jam). S ohledem na charakter záměru je 

zřejmé, že vlivy obslužné dopravy na ovzduší a hlukovou situaci budou krátkodobé.  

V případě hodnocení vlivů na ovzduší byly zohledněny koeficienty nárůstu dopravy 

podle metodiky Ředitelství silnic a dálnic ČR, které předpokládají odpovídající nárůst 

dopravní aktivity na komunikační síti a zahrnují i obvyklé dopravní přitížení komunikační 

sítě, které probíhá trvale v rámci celé ČR. Ve srovnání s dopravní intenzitou dřívější 

hornické činnosti v době plného provozu i doznívajícího provozu však bude doprava 

v období vlastní likvidace dolu představovat nižší dopravní zátěž a vliv činností 

souvisejících se záměrem včetně dopravní aktivity bude nižší. Plošný rozsah záměru 

navíc zahrnuje podstatně širší území, ve kterém bude v době realizace záměru probíhat 

mnoho jiných záměrů. Proto byly využity celostátně přijaté koeficienty nárůstu dopravy.  

V případě hodnocení vlivů na hlukovou situaci (s ohledem na skutečnost, že 

k souběhu dopravy s výhledovými záměry může dojít na trase E - doprava odpadů na 

skládku Depos, a to na silnicích I/59 a II/474) bylo při stávající četnosti dopravy 

prokázáno, že navýšení vlivem dopravy odpadů na skládku nezpůsobí změnu ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku v okolí těchto komunikací (dominantní je četnost stávající 

dopravy). Proto naprosto stejný výsledek lze garantovat i v případě, když uvedené 

komunikace budou zatíženy i dopravou, jejímž zdrojem a cílem budou lokality 

výhledových záměrů. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. 
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Záměr byl v procesu EIA posouzen ze všech relevantních hledisek a vlivů. Provedená 

hodnocení poskytla dostatečné podklady pro posouzení možnosti realizace záměru 

z pohledu vlivů na životní prostředí. 

V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na 

jednotlivé složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny 

jako akceptovatelné. Součástí podmínek tohoto závazného stanoviska jsou příslušná 

odůvodněná opatření určená k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.  

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 

pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Předmětem záměru je ukončení poslední fáze aktivní hornické činnosti během roku 

2019. V následujících letech po ukončení aktivní těžby bude docházet především 

k likvidaci objektů, které přímo souvisí s hornickou činností v povrchovém závodě 

v lokalitě Lazy, a zabezpečení důlních děl v tomto závodě (ekologický výkliz a uzavírání 

větrných oblastí, likvidace hlavních důlních děl, likvidace objektů). Součástí záměru je 

dále návoz materiálu pro uzavření důlních jam, nakládání s materiály z demolic 

povrchových objektů (objektů při vyústění důlních děl na povrch a objektů 

v bezpečnostním pásmu jam) a rekultivační práce dle příslušného Plánu sanace 

a rekultivace pro Důlní závod 1 – Lokalita Karviná (středisko Lazy).  

Dobývání slojí postupuje ve směru odshora dolů. Koncepce dobývání zůstává stejná, 

zachován zůstane systém kerné otvírky oddílovými překopy pro přípravu slojí ke 

směrnému dobývání z pole, který podle dosavadních zkušeností přináší nejlepší výsledky 

z hlediska bezpečnosti práce a ekonomiky provozu. Dobývání uhlí bude probíhat 

ponejvíce ve dvou, maximálně ve třech porubech zároveň. Zpravidla jde o půdorysně 

různě umístěné poruby v různých slojích. Celková roční tonáž získaného uhlí již nebude 

odpovídat úplné kapacitě dolu vybaveného na roční kapacitu těžby cca 2 300 000 tun. 

V roce 2015 poklesla pod 1 500 000 tun, od roku 2016 do roku 2017 pod 900 000 tun 

a v posledních dvou letech dobývání zbytkových zásob slojí karvinského souvrství kolem 

350 000 a 290 000 tun uhlí vytěženého za rok. Surová těžba z lokality Lazy bude nadále 

přepravovaná železniční vlečkou na úpravnu v lokalitě Darkov a příslušný podíl je dále 

využíván v rámci rekultivačních (případně sanačních) akcí v rámci karvinské části revíru 

dle aktuální potřeby. 

Po ukončení těžby dojde k postupnému řešení útlumu dolu. Zasypání jam a likvidace 

povrchových objektů je dáno umístěním objektů závodu 1 v DP Lazy. Zasypání umožní 

další využívání širších prostorů bývalého dolu jednak k revitalizaci prostředí, jednak 

k novému hospodářskému využití ploch jako stavebních pozemků. Variantní řešení se 

nepředpokládá. 

Pro vlastní útlum je předpokládáno postupné řešení 3 etap. I. etapa útlumu je časově 

vymezena schváleným termínem ukončení těžby (předpoklad 31. 12. 2019) a termínem 
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zahájení útlumu. V I. etapě útlumu bude zahájena technická likvidace dolu. V rámci 

II. etapy útlumu bude probíhat likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch včetně 

likvidace povrchových objektů v bezpečnostním pásmu hlavních důlních děl (ukončení 

technické likvidace dolu). Hlavním obsahem III. etapy útlumu je dokončení likvidace 

nebo zajištění povrchových objektů, zahlazování následků hornické činnosti. Součástí 

dokumentace je rovněž aktualizovaný Plán sanací a rekultivací na období po roce 2017 

pro lokality v DP Lazy. 

Technické řešení záměru je v dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické 

činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 do vydobytí“ na životní 

prostředí s ohledem na jeho charakter (postupný útlum dobývání černého uhlí 

s ukončením hornické činnosti v roce 2019) pro potřeby posouzení vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví dostačujícím způsobem popsáno a při respektování podmínek 

rezultujících z posuzování podle zákona odpovídá dosaženému stupni poznání pokud jde 

o znečišťování životního prostředí.  

Detailnější řešení záměru (v etapě likvidace dolu a v etapě dokončení zahlazování 

následků hornické činnosti) se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních 

předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru, a to i  na základě požadavků 

vyplývajících z  posuzování podle zákona, které jsou  formulovány jako podmínky 

závazného stanoviska.  

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby procesu EIA 

v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a odpovídá nárokům na ochranu 

životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Technické řešení záměru odpovídá dosaženému 

stupni poznání z hlediska znečišťování životního prostředí a při dodržení legislativních 

požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat 

za optimální.  

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v tomto 

závazném stanovisku lze z pohledu příslušného úřadu konstatovat, že u záměru nebyly 

zjištěny takové negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho 

realizaci. Příslušný úřad se ztotožnil s názorem zpracovatele posudku a uvádí, že 

technické řešení záměru je s ohledem na dosažený stupeň poznání popsáno dostatečně 

a při respektování stanovených podmínek lze posuzovaný záměr realizovat. 

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Předložený záměr je navržen pouze v jedné variantě. V kapitole B.I.5 dokumentace 

jsou uvedeny informace o variantách záměru a zdůvodnění, proč je řešena pouze jedna 

varianta.  

Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

Ke zveřejněné dokumentaci příslušný úřad obdržel ve lhůtě podle § 8 odst. 3 zákona 

celkem 16 vyjádření (2 vyjádření DÚSC, 13 vyjádření dotčených správních orgánů 

a 1 vyjádření spolku Asociace ochrany životního prostředí ČR, z. s.). Po lhůtě podle § 8 

odst. 3 zákona příslušný úřad obdržel 1 vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/


Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

 

 

 

 

  

 

 
Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz 

ISDS: 9gsaax4  

www.mzp.cz 

27/32 

 

geologie, který ve svém vyjádření uvádí, že k dokumentaci nemá připomínky ani námitky 

a dodává pouze, že uvedený záměr (s ověřenými zásobami) musí být v souladu 

s ustanovením § 27 a § 30 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), podle kterého je organizace povinna výhradní ložisko využívat 

hospodárně (v souladu s horním zákonem je tedy nutno při využívání výhradních ložisek 

vydobýt zásoby co nejúplněji s minimálními těžebně-úpravárenskými ztrátami). Jedná se 

o zákonný požadavek. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad v souladu s § 8 

odst. 3 zákona nepřihlíží. 

Celkem 3 obdržená vyjádření jsou souhlasná bez připomínek (Krajská hygienická 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; Obvodní báňský úřad pro území 

krajů Moravskoslezského a Olomouckého; Ministerstvo životního prostředí, odbor 

druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků). 12 vyjádření obsahuje 

připomínky, resp. podmínky, za kterých bude záměr akceptovatelný (Statutární město 

Karviná; město Orlová; Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství; Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí; Městský 

úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí; Česká inspekce životního prostředí, 

oblastní inspektorát Ostrava; Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky 

a ochrany klimatu; Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů; Ministerstvo životního 

prostředí, odbor ochrany vod; Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší; 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX; Ministerstvo dopravy). 

1 vyjádření je nesouhlasné (Asociace ochrany životního prostředí ČR, z. s.).  

Připomínky DÚSC a dotčených orgánů se týkaly zejména problematiky snižování 

imisní a hlukové zátěže, problematiky důlních plynů, zajištění provozuschopnosti 

komunikace I/59 a III/47210, ochrany vod, ovlivnění nádrží Panský stav a Ignačok, 

hospodárného využití ložiska, ochrany biologické rozmanitosti a problematiky nakládání 

s odpady. Zároveň bylo upozorněno na dosavadní vývoj posuzování vlivů dané hornické 

činnosti na životní prostředí od roku 2016, kdy území dobývacího prostoru již bylo 

zásadně ovlivněno a přeměněno, včetně toho, že již proběhly i sanační a rekultivační 

práce, a to zejména v kontextu ukončení hornické činnosti v roce 2019 a proces EIA tak 

není z hlediska časového průběhu optimální (záměr již zčásti probíhá). Nesouhlasné 

vyjádření Asociace ochrany životního prostředí ČR, z. s. poukazuje zejména na 

problematiku týkající se možných vlivů záměru na úložiště popílku „Zimní důl“ Elektrárny 

Dětmarovice a problematiku kumulace dopravy. Zároveň je požadována maximální 

eliminace převozu materiálů pro rekultivaci za účelem eliminace prašnosti a hluku, 

pravidelná likvidace invazních druhů a zajištění dopravní obslužnosti území.  

Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy 

při formulování podmínek tohoto závazného stanoviska. Podmínky č. 2, 3, 4, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34 a 36 vycházejí z dokumentace. 

Podmínky č. 5, 10, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 35 a 37 vycházejí z dokumentace 

a zároveň z obdržených vyjádření v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví. Podmínky č. 1, 6, 9 a 24 vycházejí z obdržených vyjádření v rámci 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  
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Přímé vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí byly odpovídajícím 

způsobem posouzeny, minimalizovány resp. kompenzovány. Níže jsou souhrnně 

vypořádány ty nejzásadnější okruhy připomínek obdržených v rámci vyjádření 

k dokumentaci. 

K problematice vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly obdrženy 

připomínky týkající se emisí hluku a prachu spojených se záměrem. Relevantní opatření 

týkající se omezení tuhých znečišťujících látek a opatření týkající se vyloučení provozu 

dozérů v noční směně jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska.  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch byla řešena v Posouzení výstupů 

karbonských a důlních plynů na povrch, které je přílohou dokumentace, a ze kterého 

vyplynula příslušná opatření, která jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného 

stanoviska.  

Část podmínek uvedených v obdržených vyjádřeních, která se týkala odpadového 

hospodářství, byla zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska. Některé z podmínek 

upozorňovaly na povinnosti stanovené v obecných právních předpisech a jako takové 

nebyly do podmínek stanoviska zahrnuty. 

Z hlediska ochrany vod bylo v rámci obdržených vyjádření požadováno především 

plnění příslušných podmínek uvedených v dokumentaci a vyplývající z aktualizovaného 

hydrogeologického posouzení. Tyto podmínky byly zahrnuty do podmínek stanoviska. 

V souvislosti s ochranou vod bylo dále v rámci připomínek upozorněno na skutečnost, že 

nádrže Panský stav a Ignačok plní v současné době retenční funkci vody přiváděné 

z Těrlicka a částečně vody z povodí těchto nádrží a jsou významnými krajinnými prvky 

v okolí dolu. V této souvislosti bylo požadováno provést vyhodnocení vlivů ukončení 

čerpání provozní vody z Těrlicka na uvedené nádrže. Z informací uvedených v posudku 

vyplývá, že se zatím neuvažuje o ukončení čerpání vody z Těrlické nádrže do uvedených 

nádrží, a to min. po dobu ukončení hornické činnosti a následně likvidace dolu, tj. cca do 

roku 2023. Do podmínek tohoto stanoviska byla zahrnuta podmínka monitoringu výšky 

hladiny a kvality vody a hydrobiologického monitoringu v nádržích s tím, aby do ukončení 

etapy likvidace dolu bylo provedeno komplexní vyhodnocení vlivu ukončení čerpání vody 

z Těrlické nádrže do nádrží Panský stav a Ignačok. Součástí vyhodnocení bude případně 

i návrh na opatření k omezení případných nepříznivých vlivů na životní prostředí.  

Obdržená vyjádření dále obsahovala požadavky na zajištění dopravní obslužnosti 

území, konkrétně zajištění provozuschopnosti komunikací I/59 a III/47210. Relevantní 

opatření týkající se uvedených komunikací je zahrnuto do podmínek stanoviska. 

V případě zjištění ovlivnění uvedených komunikací v důsledku realizace záměru je dle 

informací uvedených v posudku společnost OKD, a.s. připravena situaci ve vzájemné 

součinnosti s vlastníkem komunikace řešit.  

Dále bylo v rámci obdržených vyjádření připomínkováno ponechání zásob výhradního 

ložiska černého uhlí v dole (oproti původnímu záměru nebudou dobývány zásoby 

v ohradníku). K této problematice bylo uvedeno, že dobývání v ochranném pilíři 

přestavuje obecně riziko vzniku otřesů a s nimi spojené seismické aktivity. Na základě 
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rozboru možných napětí a na základě jeho výpočtů se po zvážení rizika otřesů v oblasti 

ochranných pilířů jam Dolu Lazy od dobývání z bezpečnostních hledisek upustilo.  

Požadavky týkající se minimalizace vlivů záměru na biodiverzitu byly zahrnuty do 

podmínek tohoto stanoviska. 

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou vyhodnoceny 

v dokumentaci i v posudku jako akceptovatelné. Skutečnosti uváděné v připomínkách 

jsou vzaty v úvahu a zohledněny. 

Veškeré požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci byly 

detailně vypořádány v posudku v kapitole V. (Vypořádání všech obdržených vyjádření 

k dokumentaci). Posudek je zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

(http://www.cenia.cz/eia), na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP465 v části Posudek. 

Na veřejném projednání záměru, které se konalo dne 16. 4. 2019 od 15.00 hod. ve 

Velkém sálu Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v  Karviné, Univerzitní 

náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, nebyla uplatněna vyjádření, jejichž podstata by se lišila 

od podstaty písemných vyjádření obdržených k dokumentaci. 

Příslušný úřad se ztotožňuje se závěry zpracovatele posudku a odkazuje tímto na 

vypořádání připomínek k dokumentaci zpracovatelem posudku, které je součástí 

posudku, který je k dispozici v elektronické podobě na výše uvedené internetové adrese.  

Okruh dotčených územních samosprávných celků: 

1. Moravskoslezský kraj 

2. Obec Karviná 

3. Obec Orlová 

 

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení 

podle § 3 písm. g) zákona.  

Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být 

na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona. 

 

Poučení 

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. 

V souladu s § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů,  je  toto  závazné  stanovisko  přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti  
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rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným 

stanoviskem. 

 

 

 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

podepsáno elektronicky 

(otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 

neprodleně zveřejní závazné stanovisko na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle 

§ 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené 

územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou 

zprávou (lucie.paclova@mzp.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení 

závazného stanoviska na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

Do závazného stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na 

internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

(http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem 

záměru MZP465. 

Současně s tímto stanoviskem je zaslán i zápis z veřejného projednání 

č. j. MZP/2019/710/1327 ze dne 23. 4. 2019. 

 

Rozdělovník k čj. MZP/2019/710/7434 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 

Moravskoslezský kraj   

hejtman 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

 

Statutární město Karviná   

primátor 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

 

Město Orlová              

starosta 

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně 
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Dotčené orgány: 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje   

ředitel 

28. října 117, 702 18 Ostrava  

 

Magistrát města Karviná    

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná  

 

Městský úřad Orlová    

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 724, 702 00 Ostrava    

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava  

Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava   

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

Veleslavínova1598/18, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava       

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX – Ostrava   

Čs. legií 5, 702 00 Ostrava  

        

Oznamovatel: 

 

OKD, a. s.    

Ing. Radim Tabášek  

Stonavská 2179, 735 06 Karviná – Doly  

 

Zpracovatel dokumentace: 

 

Vážený pan 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA 

Holíkova 3834/71, 586 01 Jihlava 

 

Zpracovatel posudku: 

 

Vážený pan 

Ing. Václav Obluk 

Lékořicová 166/13, 104 00 Praha 10 - Křeslice 

 

Na vědomí: 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

odbor životního prostředí a zemědělství 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

 

Česká inspekce životního prostředí 

Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
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Český báňský úřad 

Kozí 4, 100 01 Praha 1 

 

Ministerstvo dopravy 

nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 

 

Ministerstvo zemědělství  

odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 

Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

 

Povodí Odry s. p.   

Varenská 49, 701 26 Ostrava 

 

Slezské zemské muzeum 

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava  

 

 

Národní památkový ústav 

Územní odborné pracoviště v Ostravě 

Korejská 12, 702 00 Ostrava  

 

Odbory MŽP (odesláno VS pod čj. ENV/2019/VS/13764): 

 

odbor ochrany ovzduší 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

odbor odpadů 

odbor ochrany vod 

odbor geologie 

odbor energetiky a ochrany klimatu 
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