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Praha dne 12. února 2019 

Č. j.: MZP/2019/710/498 
Vyřizuje: Ing. Tytlová 
Tel.: 267 122 072 
E-mail: Katerina.Tytlova@mzp.cz  

Dle rozdělovníků 

 
 
 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, 

Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá dokumentaci 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“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 

odst. 1 zákona. 

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

zveřejní informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, 

na  úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené 

orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření 

k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o  dokumentaci na  

úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona  

nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní 

samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou 

(katerina.tytlova@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace  

o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

Dále žádáme dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky o zaslání 

písemného vyjádření ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona k dokumentaci nejpozději do 

30  dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.  

Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) 

a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru 

MZP465. 

Příloha: dokumentace (dle rozdělovníku) 

 

 

 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník k čj. MZP/2019/710/498:  

Dotčené územní samosprávné celky: 

Moravskoslezský kraj  Příloha: dokumentace 

hejtman  

28. října 117  

702 18 Ostrava 

Statutární město Karviná  Příloha: dokumentace 

primátor    

Fryštátská 72/1   

733 24 Karviná 

Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění oznámení záměru rovněž v místní části Doly.  

Město Orlová             Příloha: dokumentace 

starosta    

Osvobození 796   

735 14 Orlová – Lutyně 

Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění oznámení záměru rovněž v místní části Lazy.  

Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  Příloha: dokumentace 

ředitel    

28. října 117   

702 18 Ostrava  

Magistrát města Karviná  Příloha: dokumentace 

(obec s rozšířenou působností)    

Fryštátská 72/1   

733 24 Karviná  

Městský úřad Orlová  Příloha: dokumentace 

(obec s rozšířenou působností)    

Osvobození 796   

735 14 Orlová – Lutyně  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 7  Příloha: dokumentace 

728 92 Ostrava    

Česká inspekce životního prostředí  Příloha: dokumentace 

Oblastní inspektorát Ostrava   

Valchařská 15/72   

702 00 Ostrava   

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

Veleslavínova1598/18       Dokumentace je k dispozici 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava      v Informačním systému EIA  

Ministerstvo životního prostředí  Příloha: dokumentace 

odbor výkonu státní správy IX – Ostrava   

Českých legií 5   

702 00 Ostrava  
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Oznamovatel: 

OKD, a. s.    

Ing. Radim Tabášek  

Stonavská 2179 

735 06 Karviná – Doly  

Zpracovatel dokumentace: 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA 

Holíkova 3834/71 

586 01 Jihlava 

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 

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 IS pod č. j. ENV/2019/VS/12072 

(Dokumentace je k dispozici v Informačním systému EIA) 

s žádostí o vyjádření:  

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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