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Prohlášení zpracovatele posudku  
   
 

Posudek o vlivech záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 
v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ na životní prostředí (dále jen „posudek“) jsem 
zpracoval podle požadavků vyplývajících z § 9 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 č. 100/2001 Sb.“), jako 
držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 
č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 vydaného dne 16. 12. 1998 Ministerstvem životního prostředí 
v  dohodě s  Ministerstvem zdravotnictví podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, resp. jako držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. ve 
smyslu § 24 odst. 1  zákona č. 100/2001 Sb., která byla aktuálně prodloužena rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí č.j.: 40354/ENV/16 ze dne 7. 7. 2016. 
 
   
 

 
 
 

                                                                                                
        Ing. Václav Obluk       
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ÚVOD 
    
 Posuzovaný záměr společnosti OKD, a.s. „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., 
Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ představuje 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 (vyplývajícím z ekonomických, provozních a bezpečnostních kritérií) 
a úpravu vytěženého černého uhlí, likvidaci 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. Posuzovaný 
záměr je předložen jako invariantní.   
 
 Pokud jde o etapu těžby zůstává zachován systém kerné otvírky oddílovými překopy 
pro přípravu slojí ke směrnému dobývání z pole. Jedná se o postupné dotěžování zásob 
černého uhlí ve slojích s dostatečně rozpracovanou otvírkou, umožňující ekonomicky únosné 
pokračování těžby s tím, že byly vypuštěny plánované poruby v ohradníku jam (jsou činné 
3 jámy – vtažné č. 2 a 5 a výdušná č. 6, kterými jsou zpřístupněna jednotlivá důlní patra). 
Ražby jsou prováděny ve velké části razicími kombajny a v malé míře i za pomocí trhací 
práce s nasazením razicího komplexu sestávajícího z vrtacího vozu a pásového nakladače. 
Doprava rubaniny z porubních chodeb až ke skipu je zajišťována výhradně pomoci pásových 
dopravníků k jámě č. 6, kde se překládá do skipové nádoby. Stejný systém pásové dopravy je 
užíván ve směru od skipového zásobníku na povrchu do třídírny. Pro další úpravu 
energetického a koksovatelného černého uhlí se meziprodukt po hrubém odkamenění odváží 
na úpravnu uhlí u dolu Darkov. Po úpravě vznikne hlušina, která je následně ukládána 
v nádrži Pohraniční kolonie. V etapě těžby ve sledovaném období činily objemy těžby 
černého uhlí 821 649 t v roce 2016, 895 299 t v roce 2017 a 281 900 t v roce 2018. 
V roce 2019 se objem těžby předpokládá ve výši 206 700 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.  
 



 
 
 
 

5 

 Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví spojené s předloženým záměrem jsou 
předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., jehož součástí je kromě jiného  
oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy 
v období 2016 – do vydobytí“ (dále jen „oznámení záměru“), 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“) a tento posudek.    
 

Jedním z nezbytných podkladů pro navazující správní řízení, ve kterých se bude 
rozhodovat o povolení záměru, je i závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do 
vydobytí“ na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“) podle § 9a zákona 
č. 100/2001 Sb.      
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I.   ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
       
   

1. Název záměru   

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

2. Kapacita (rozsah) záměru  

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 (vyplývajícím 
z ekonomických, provozních a bezpečnostních kritérií) a úprava vytěženého černého 
uhlí, 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.  

V etapě těžby ve sledovaném období činily objemy těžby černého uhlí 821 649 t 
v roce 2016, 895 299 t v roce 2017 a 281 900 t v roce 2018. V roce 2019 se objem 
těžby předpokládá ve výši 206 700 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. 
 

3. Umístění záměru 

kraj:  Moravskoslezský 

obec:   Karviná (k.ú. Karviná-Doly) 

 Orlová (k.ú. Lazy u Orlové, Orlová)  
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4. Oznamovatel 

OKD, a.s. 
 

5. IČ oznamovatele 

059 79 277 
 

6. Sídlo oznamovatele 

Stonavská 2179, Doly  
735 06 Karviná 
  



 
 
 
 

8 

 
II.   POSOUZENÍ  DOKUMENTACE 
 
 

1. Úplnost dokumentace 
       
  Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 
a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům tohoto zákona.   
 
 Pokud jde o vlastní obsah, resp. rozsah dokumentace, je vzhledem k charakteru 
záměru a opatřením k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví dostačující 
k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Obsah 
dokumentace je vcelku vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do rozsáhlé přílohové 
části dokumentace.    

 
Predikce vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je v dokumentaci 

řešena s využitím standardních modelů a metodik. Zvýšená pozornost byla věnována 
zpřesnění poklesů terénu a z toho vyplývajících vlivů,  hodnocením znečištění ovzduší 
a hlukové situace, která byla podkladem pro hodnocení zdravotních rizik (v přílohové 
části dokumentace je kromě jiného k dispozici mapa poklesů, hydrogeologické 
posouzení, rozptylová studie, hluková studie a posouzení vlivů na veřejné zdraví). 
Adekvátní pozornost byla věnována i dalším aspektům vlivů záměru na životní 
prostředí (v přílohové části dokumentace je k dispozici plán sanace a rekultivace, 
posudek otřesů a seismicity a  posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů 
karbonských a důlních plynů na povrch). Dokumentace se soustřeďuje na rozhodující 
aspekty spojené s posuzovaným záměrem a odpovídá zásadním požadavkům správné 
praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 
 Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány 
podle § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., neměly vliv na celkový výsledek hodnocení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci a sloužily 
především k vypořádání vyjádření obdržených k  dokumentaci a  formulování 
podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví v návrhu závazného 
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,  který je součástí 
tohoto posudku.   
 
 Celkově lze konstatovat, že dokumentace odpovídá zásadním požadavkům 
správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a z hlediska kvality 
ji lze hodnotit jako standardní.  
 
 Záležitosti, které byly předmětem vyjádření obdržených k  dokumentaci a které 
se týkaly  vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví souvisejících 
s posuzovaným záměrem, jsou standardně řešitelné v rámci  provádění záměru,  a  to 
i  na základě požadavků rezultujících z  posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., které 
jsou  formulovány v  návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.       
 
Poznámka: Náplň příslušných částí dokumentace je komentována v následujících částech tohoto posudku. 
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Shrnutí posouzení zpracovatele posudku 
       
 Dokumentace  odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. a věnuje se všem 
zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným 
záměrem.  
 

Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Pokračování hornické 
činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ na životní 
prostředí a veřejné zdraví je s ohledem na charakter záměru dostačující k možnosti 
posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, formulovat návrh závazného 
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí a  ukončit posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb.     
 
 S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 
s ukončením hornické činnosti v roce 2019) je zřejmé, že z hlediska posuzování vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví je zásadní etapa likvidace dolu (v podzemí, 
na povrchu v bezpečnostním pásmu jam a rovněž objektů úpravárenského komplexu) 
a etapa dokončení zahlazování následků hornické činnosti (sanace a rekultivace 
pozemků dotčených dobýváním a ev. řešení důlních škod). Rovněž z tohoto 
pohledu byl formulován návrh závazného stanoviska, resp. jeho podmínky pro příslušný 
úřad – Ministerstvo životního prostředí.  
 

Z hlediska příslušných právních předpisů týkajících se dobývání, zejména pak 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, je příslušná organizace (oznamovatel záměru) při zajištění 
hospodárného využívání nerostného bohatství a ochrany životního prostředí povinna 
řešit střety zájmů, tj. v daném případě zajistit ev. náhrady důlních škod a dále zajistit 
sanaci, která obsahuje i rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou (k tomu je 
organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků).    
 
 

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 
 
ČÁST  A  dokumentace 
ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
 
V této části dokumentace jsou uvedeny údaje týkající se oznamovatele záměru, resp. 
oprávněného zástupce oznamovatele záměru. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    
 K této části dokumentace nejsou připomínky, uvedené údaje jsou správné.      
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ČÁST  B  dokumentace 
ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
Kromě příslušných údajů popisujících posuzovaný záměr včetně možnosti kumulace s jinými 
záměry, je uveden popis technického a technologického řešení záměru včetně doporučení 
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, výčet dotčených územních 
samosprávných celků, které mohou být potenciálně vlivy záměru zasaženy, a výčet 
rozhodnutí v navazujících řízeních podle § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
        
    K údajům uvedeným v této části dokumentace, které se týkají charakteristiky  
vlastního záměru, nejsou zásadní připomínky. Údaje o záměru jsou s ohledem na údaje 
uvedené v dalších částech dokumentace, včetně přílohové části dokumentace, dostačující 
pro hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.  
 
 Oproti oznámení záměru došlo z bezpečnostních hledisek (snížení rizika otřesů) 
k omezení rozsahu hornické činnosti, a to ponecháním části zásob výhradního ložiska 
černého uhlí v ochranném pilíři jam Dolu Lazy. Ukončení hornické činnosti se tak 
očekává v roce 2019. 
 
 Pokud se jedná o doporučená opatření k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví, která jsou uvedena v části B.I.6. dokumentace na str. 43 - 46 a která 
„oznamovatel pokládá za součást záměru a je připraven tato doporučení konkretizovat pro 
navazující řízení pro další fáze přípravy a realizace záměru“ s odkazem na Metodické 
sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
(č.j.: 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015), podle uvedeného metodického sdělení jsou 
takováto opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž splněním se automaticky 
počítá, považována za opatření, která budou beze zbytku splněna, aniž by bylo nutné je 
v závazném stanovisku podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb. výslovně uvádět ve formě 
podmínek. Uvedení těchto opatření v části B.I.6. dokumentace kontrastuje s uvedením 
stejných opatření v části D.IV. dokumentace, neboť z věcného hlediska by opatření 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, která jsou součástí záměru (tj.  části 
B.I.6. dokumentace), měla být předložena oznamovatelem záměru zpracovateli 
dokumentace v rámci podkladů pro zpracování dokumentace, zatímco opatření 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, která vyplynou až teprve v průběhu 
hodnocení vlivů záměru v rámci zpracování dokumentace, by měla být uvedena v části 
D.IV. dokumentace a sloužit jako jeden z podkladů pro zpracovatele posudku 
k formulování podmínek závazného stanoviska. Proto i s ohledem na výše uvedené 
a rovněž i na charakter záměru (postupný útlum  dobývání černého uhlí s ukončením 
hornické činnosti v roce 2019) byly v rámci tohoto posudku formulovány podmínky 
v návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí.    
 
 Z hlediska  sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním, které jsou ve 
vztahu k životnímu prostředí zásadní, se na základě údajů vyžádaných od oznamovatele 
záměru uvádí aktualizovaný harmonogram asanačně rekultivačních staveb (v období 
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2019 - ukončení rekultivačních prací), které byly komentovány na str. 40 – 42 
dokumentace:  

Časový harmonogram rekultivačních prací ve středisku Lazy, lokality Karviná Důlního závodu 1

Kód stavby Název stavby 2021 2022 2023 *
2006 25 AR Dombrovec III. etapa
2006 57 AR Stará koksovna 2023
2006 61 AR KN III. až  V. et. (hrazeno MF + OKD, a.s.)
2006 61 AR KN VI. et. (hrazeno OKD, a.s.)
2006 61 AR KN VIII. et. (hrazeno OKD, a.s.)
2006 61 AR KN IX. et. (hrazeno OKD, a.s.) 
2009 73 R území Olšovec I.

biologická rekultivace
technická rekultivace
legislativní příprava
výhledové akce

* sloupec po roce 2023 zahrnuje výhledové akce s uvedením předpokládaného zahájení

20202019

 Pokud jde o vztah záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní 
závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ k  územně plánovací dokumentaci, 
podle vyjádření příslušných úřadů územního plánování k záměru z hlediska územně 
plánovací dokumentace:   

Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí 
(č.j.: SMK/074718/2018 ze dne 28. 5. 2018) - je záměr v zájmovém území přípustný 
za předpokladu, že nezmění realizaci navržené veřejně prospěšné stavby ozn. D199 
a nebude mít negativní vliv na stávající územní systém ekologické stability (RBC170), 
na stávající civilizační hodnoty (dopravní a technickou infrastrukturu) a přírodní 
hodnoty území (vodní toky, vodní plochy, lesy).  

Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí (zn.: MUOR 
32996/2018 ze dne 22. 5. 2018) - je záměr situován převážně v neurbanizovaném 
území. Pouze okrajově zasahuje do zastavitelné plochy Z 86 s funkčním využitím 
VS – plochy smíšené výrobní, komerční, logistické. Dále zasahuje do zastavitelných 
ploch 1/Z 17 a 1/P 5 s funkčním využitím BI – bydlení individuální v rodinných 
domech – městské a příměstské. Zájmové území zasahuje také do ploch dopravy 
vymezených pro umístění mimoúrovňové křižovatky silnic I/59 a III/47210, která má 
být vybudována v souvislosti se záměrem nadmístního – přestavba silnice I/59 na 
dělenou čtyřpruhovou silnici. V řešeném území se také nachází stávající objekt 
veřejné občanské vybavenosti – domov pro seniory (bývalá poliklinika) a několik 
objektů zahradních chatek. 

 V této souvislosti se však uvádí, že pokud jde obecně o vztah záměru k územně 
plánovací dokumentaci, resp. o soulad s územně plánovací dokumentací, je třeba 
konstatovat, že účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení 
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání 
rozhodnutí o povolení záměru. Rozhodnutí o povolení záměru jsou vydávána až na 
základě příslušných navazujících správních řízení k povolení záměru, v rámci kterých 
bude kromě jiných hledisek posuzován i soulad s příslušnou územně plánovací 
dokumentací. Z věcného hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
totiž nemůže samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací 
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dokumentací ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocují.  Proto 
pouze aspekt ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví může být jediným 
relevantním hlediskem, které je možno v procesu posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. použít při návrhu závazného stanoviska vydávaného výhradně z hlediska 
přijatelnosti vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (nikoliv 
z hlediska územně plánovací dokumentace).         
 
B.II. Údaje o vstupech    
B.II.1. Půda 
Zemědělská půda 
K přímým záborům půdy ze zemědělského půdního fondu již nebude docházet (pozemky 
potřebné pro realizaci rekultivačních akcí jsou již většinově z půdního fondu odňaty, většina 
záměrů, týkající se asanační a rekultivační činnosti je již zahájena nebo se provádí). 
Zvyšování hladiny podzemní vody v důsledku poddolování ve svém důsledku může obecně 
podle místních podmínek znamenat především ovlivnění hydrických poměrů zemědělské 
půdy. Zamokřením bude postiženo cca 2,5 ha zemědělské půdy. 
Nejvyšší nové poklesy se očekávají v údolí bývalé Lazecké Stružky v úseku mezi zátopou 
Liberďok a dočišťovací nádrží 3. stupně. Centrum s poklesem až 240 cm je lokalizováno 
v náspu tělesa báňské vlečky (resp. na západním okraji rozlivu Liberďok), která probíhá mezi 
zátopou Liberďok a nádrží Taliánka, podél které otevřeným korytem protéká umělý vodní tok 
cca v ose bývalé Lazecké Stružky. Zde se jedná o podprůměrně produkční půdy se IV. třídou 
ochrany. 
Druhé dílčí poklesové maximum je situováno do oblasti Chobotovka, kde byla v minulosti 
stejnojmenná osada (finské domky). Tato oblast se nachází západně od areálu lokality Lazy 
a přiléhá k západnímu okraji silnice III/47210. Zde se předpokládá maximální hodnota 
poklesu 70 cm. Jedná o půdy III. třídy ochrany řazené mezi půdy s kódem BPEJ 6.22.10 
s půdami arenického subtypu na slabě výsušných substrátech jako hlinitý písek nebo písčitá 
hlína. 
Třetí dílčí maximum poklesů s hodnotou 30 cm se nachází jižně od vodní nádrže Kozí Becirk. 
Nejvyšší poklesy se lokalizují do mírně svažitého terénního hřbetu mezi dvěma erozními 
údolími, která probíhají k SV a ústí do Kozího Becirku. Dna údolí jsou zamokřena 
a odvodňována drobnými bezejmennými vodotečemi. Dopady na ZPF nejsou očekávány. 
Lesní pozemky 
Přímé nároky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci řešení záměru 
nevznikají. 
B.II.2. Voda 
Pitná voda 
Odběr a spotřeba se proti dřívějšku snížily, další snižování v průběhu ukončování těžby 
však již bude jen mírné. Spotřeba pitné vody v roce 2016 – 23 539 m3, 2017 – 23 077 m3, 
2018 – 23 539 m3, 2019 – 17 308 m3.  
Provozní voda 
Spotřeba technologické vody v roce 2016 – 1 143 912 m3, 2017 – 1 122 156 m3, 2018 – 
1 143 912 m3, 2019 – 850 200 m3. 
B.II.3. Ostatní přírodní zdroje 
Spotřeba dřeva v roce 2016 – 1 660 m3, 2017 – 1 581 m3, 2018 – 1 637 m3, 2019 – 774 m3. 
Spotřeba cementu v roce 2016 – 66 t, 2017 – 63 t, 2018 – 65 t, 2019 – 30 t. 
Spotřeba oleje v roce 2016 –  8 058 kg, 2017 – 7 677 kg, 2018 – 7 950 kg, 2019 – 3 757 kg. 
Spotřeba nafty v roce 2016 – 88 494 l, 2017 – 84 308l, 2018 – 87 298 l, 2019 – 41 257 l. 
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Spotřeba vápence v roce 2016 – 124 t, 2017 – 118 t, 2018 – 123 t, 2019 – 58 t. 
Spotřeba písku v roce 2016 – 13 t, 2017 – 12 t, 2018 – 13 t, 2019 – 6 t. 
Spotřeba barvy v roce 2016 –  1 270 kg, 2017 – 1 210 kg, 2018 – 1 253 kg, 2019 – 592 kg. 
Záměr po ukončení těžebních aktivit prakticky již nebude vykazovat nároky na ostatní 
(neobnovitelné) přírodní zdroje. 
Prakticky jediným specifickým materiálovým vstupem jsou materiály potřebné pro zásyp jam 
v povrchové lokalitě důlního areálu Lazy: jáma č. 2 - 25 680 m3. jáma č. 5 - 20 133 m3, 
jáma č. 6 - 39 994 m3 (celkem 85 807 m3). 
B.II.4. Energetické zdroje 
Celková spotřeba elektrické energie v roce 2016 – 35 500 MWh, 2017 – 33 000 MWh, 2018 – 
30 000 MWh, 2019 – 22 000 MWh. 
Zásobování teplem zajišťuje kotelna o výkonu 55,95 MW, ve které je spalován černouhelný 
prach a degazovaný plyn. 
B.II.5. Biologická rozmanitost 
Biodiverzitu ve smyslu druhové pestrosti ovlivňuje komplex faktorů, v zásadě je však dána 
potenciálem stanoviště, který je výsledkem přírodních procesů ovlivněných činností člověka. 
Záměrem bude především dotčeno území s antropogenním georeliéfem převážně bez 
zastoupení přirozené vegetace, ale s místy, kde se ostrůvkovitě vytvářejí cenná stanoviště 
náhradní přirozené vegetace. Biota těchto míst obohacuje často fádní ekosystémy 
antropogenních ploch a přispívá k biodiverzitě. 
Taková místa se vytvářejí anebo jsou již zastoupena ve vodních plochách a mokřadech 
s výskytem několika vzácných indikačních druhů rostlin a živočichů ale také v sekundárních 
lesních porostech v okolí změněných vodních toků, kde jsou např. zastoupeny fragmenty luhů 
a bažinných olšin. 
Biodiverzita a aktuální stav bioty v areálu povrchového závodu Lazy 
Jde o území, které je kompletně antropogenně ovlivněno zástavbou, objekty vlastního důlního 
provozu, provozního zázemí, služeb, energetiky a administrativy, dále manipulačními 
plochami, dopravními stavbami, deponiemi materiálů souvisejících s úpravou suroviny. 
Floristicky jde o území vysoce ochuzené jen s běžnými ruderálními druhy nebo druhy 
intenzivně kosených trávníků, kde nejsou podmínky pro výskyt ochranářsky významných 
druhů. 
Ze zoologického hlediska jde o území, na které jsou vázány především běžné synantropní 
druhy živočichů, dále druhy s vazbou na porosty dřevin. Ze zvláště chráněných druhů 
živočichů byly v areálu dokladovány jen druhy z kategorie ohrožených, a to rorýs obecný 
(Apus apus), lejsek šedý (Muscicapa striata) s tím, že v areálu (s výjimkou rušných objektů 
vlastní úpravny) je pravděpodobné hnízdění obou druhů, dále byly dokladovány výskyty 
několika druhů čmeláků na květech bylin a dřevin v okolí administrativní budovy (nektaring). 
Biodiverzita a aktuální stav vegetace a přehled biotopů v DP Lazy a potenciálně dotčeném 
okolí 
Zájmové území je prvořadě formováno hornickou činností. Převážná část je zahrnuta do 
některé z rekultivačních akcí, a to jak ukončených, tak probíhajících. Přirozené prvky 
vegetace na původním terénu se tedy zachovaly ve velmi omezeném rozsahu. 
Díky relativně pestré skladbě biotopů v DP Lazy jsou na lokalitách ovlivněných těžbou 
a rekultivačními akcemi zastoupena kontrastní společenstva rostlin a živočichů. Znamená to, 
že v území se záměrem vedle sebe úspěšně prosperují populace vodních a mokřadních druhů 
se zástupci udržovaných travnatých ploch, lesních biocenóz a s druhy vázanými na výhřevná 
a suchá stanoviště. 
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Kontrastní skladba společenstev odráží současný stav, kdy v území probíhá těžba a jsou 
prováděny rekultivační akce. Je předpoklad, že se takový stav podaří udržet po dobu hornické 
činnosti. Změnu stavu případně zásadní obrat lze očekávat po jejím ukončení (vydobytí). 
V souvislosti s očekávanou změnou bylo vylišeno několik ekosystémů, na které je nutno 
přednostně upozornit prostřednictvím specifických biotopů a na ně vázaných zájmových 
druhů. Takové ekosystémy jsou zastoupeny jak na lokalitách bez rekultivace, tak na plochách 
rekultivačních akcí. Biodiverzita území závisí na udržení stavu s pestrými biotopy.  
Záměr je lokalizován zcela mimo migračně významná území a dálkové migrační koridory, 
negeneruje fragmentaci území. 
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Je uvedena celková situace dopravních tras pro příslušné materiály: 

Trasa A1  je vedena po stávající železniční vlečce a v současné době slouží pro odvoz hrubé 
těžby z prostoru dolu Lazy na třídírnu Darkov. Po roce 2020 bude sloužit pro dovoz 
hlušinového materiálu pro zásyp jam. 

Trasa A2  je vedena po stávající železniční vlečce a v současné době slouží pro odvoz hlušiny 
z třídírny Darkov do prostoru nádrží Pohraniční kolonie. 

Trasa B  po této trase bude nákladními automobily v letech 2018 a 2019 odváženo kamenivo 
z hrubého třídění a po roce 2019 bude odvážena demoliční suť a stavební odpady 
na pozemek parc. č. 1573 v k.ú. Lazy. Celá délka trasy leží na účelových 
komunikacích v areálu Dolu Lazy. 

Trasa C po této trase budou nákladními automobily převáženy demontované ocelové 
konstrukce na centrální šrotiště OKD na Lazích – závod SC. Celá délka trasy leží 
na účelových komunikacích v areálu Dolu Lazy. 

Trasa D  bude sloužit k automobilové dopravě cementopopílkové směsi pro zásyp jam. Jako 
zdroj této směsi přichází do úvahy betonárny Stonava nebo Šenov (z betonárny 
Šenov po silnicích II/479, I/11, II/475 a III/47210, dopravní vzdálenost je 7,7 km;  
z betonárny Stonava po silnici II/475 a III/47210, dopravní vzdálenost je 12,2 km). 

Trasa E  bude sloužit pro dovoz odpadů na skládku DEPOS v Horní Suché. Trasa je vedena 
po silnici III/47210 na I/59 a dále po silnici II/474 ke skládce. 

V dokumentaci jsou uvedena i množství přepravovaných materiálů a příslušné intenzity 
dopravy. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

Údaje uvedené v této části dokumentace jsou dostačující pro vyhodnocení vlivů 
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a vystihují podstatu 
rozhodujících vstupů spojených se  záměrem. S ohledem na charakter záměru 
(postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) je 
zřejmé, že z hlediska údajů o vstupech mají pro hodnocení vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví zásadní význam zejména údaje o intenzitě dopravy související 
s odvozem/dovozem příslušných materiálů.  

 
B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží    
Bodové zdroje emisí 
Bodové zdroje jsou zastoupeny hlavním důlním ventilátorem (v roce 2018 budou 
pravděpodobné emisní vlivy největší). Bližší specifikace je uvedena v rozptylové studii 
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(škodliviny emitované ze zdroje: metan - CH4 0,1% = 191 g/s; tuhé znečišťující látky - PM10 

0,1027 g/s). 
Jako bodové zdroje se během realizace záměru projeví činnost spojená se zpracováním 
demoličního materiálu a činnost spojená se zpracováním hlušiny z třídírny Darkov (denní 
emise tuhých znečišťujících látek při zpracování demoličního materiálu jsou vyčísleny při 
drcení na 10,08kg/den a při nakládce na 0,1kg/den; denní emise tuhých znečišťujících látek 
při manipulaci s materiálem na úpravně Darkov jsou vyčísleny  při nakládce a vykládce 
rubaniny a kameniva na 150g/den, při drcení na 15 kg/den a v případě přesypů dopravníků na 
7,5kg/den). 
Manipulace s cementopopílkovou směsí nebude zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek do 
ovzduší. 
Plošné zdroje 
Plošné zdroje budou tvořeny emisemi prašnosti z ukládané hlušiny na místech pokračující 
technické rekultivace (odvoz hlušiny z úpravny Darkov na Pohraniční kolonii) a v místě 
úpravy terénu v blízkosti areálu Dolu Lazy (kamenivo) a provoz strojů, které tuto činnost 
provádějí. Pro fázi demolice objektů v areálu Dolu Lazy se jako plošný zdroj znečištění 
projeví pouze ukládání demoliční suti v místě úpravy terénu v blízkosti areálu Dolu Lazy. 
Bližší specifikace je uvedena v rozptylové studii (pro emise plošných zdrojů bylo uvažováno 
víření a větrná eroze, která odnáší 0,1%0 materiálu povrchové vrstvy tloušťky 3 mm, z 1 ha 
představuje tento odnos ročně 0,03 m3 (30 l) a při hmotnosti 1,7 t/m3 je emisní faktor 
30 l/ha/rok = 51 000 g/ha/rok; emise plošných zdrojů – operujících dvou strojů v prostoru 
upravované plochy 5 ha jsou vyčísleny na 1953,6 g/den NO2, 23,66 g/den benzenu, 
6,34 µg/den benzo(a)pyren a 737,6 g/den PM10). 
Liniové zdroje 
Představují přepravní linie pro denní příjezd a odjezd železniční dopravy a těžkých 
nákladních vozidel, které budou směrovány na předem určené trasy. V dokumentaci, resp. 
rozptylové studii jsou uvedeny  emise znečišťujících látek (NOx, CO, PM10, PM2,5,benzenu 
a benzo(a)pyrenu) ze železniční dopravy - lokomotivy 1000 kW a emise znečišťujících látek 
(PM10, PM2,5, NO2, CO, benzenu a benzo(a)pyrenu) z nákladních vozidel na komunikačních 
trasách záměru v závislosti na rychlosti jízdy.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

Vzhledem k názvu této části dokumentace (ve vztahu k netransparentnímu názvu 
části B.III.1. dokumentace v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.) se nejprve uvádí, že 
v této části dokumentace (s ohledem na nadřazený název části dokumentace B.III. Údaje 
o výstupech) mají být uvedeny údaje o výstupech, tj. údaje o emisích znečišťujících látek 
do ovzduší, neboť údaje o znečištění ovzduší jsou předmětem příslušné části 
D.I. dokumentace.  Ve vztahu k netransparentnímu názvu části B.III.1. dokumentace 
v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. se dále uvádí, že část „Znečištění vody“ věcně 
náleží do části B.III.2. dokumentace, resp. do příslušné částí D.I. dokumentace, a část 
„Znečištění půdy a půdního prostředí“ věcně náleží do příslušné částí D.I. dokumentace.  

 
K emisním charakteristikám znečišťujících látek, které vychází z rozptylové 

studie (příloha č. 6 dokumentace), nejsou zásadní připomínky. S ohledem na charakter 
záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 
2019) je zřejmé, že z hlediska časového faktoru je zásadní znečišťování ovzduší v etapě 
likvidace dolu a v etapě dokončení zahlazování následků hornické činnosti, a to zejména 
z hlediska znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, resp. částicemi frakce 
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PM10 a PM2,5. V této souvislosti se k problematice prašnosti obecně uvádí, že vyčíslení 
emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10 a PM2,5, je značně obtížné 
a bilanční metody (i následné výpočetní metody znečištění ovzduší) jsou nepřesné 
a nespolehlivé. Reálné emise tuhých znečišťujících látek, resp.  částic frakce PM10 
a PM2,5, jsou totiž značně variabilní, neboť jsou kromě jiného silně ovlivňovány 
klimatickými podmínkami, zejména pak rychlostí větru. Jejich reálná velikost bude dále 
záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje prašnosti) a vlhkosti 
příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí může být významně 
ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním nejvíce 
exponovaných ploch  při nepříznivých klimatických podmínkách (v době velkého 
sucha). Při realizaci příslušných prací v etapě likvidace dolu a v etapě dokončení 
zahlazování následků hornické činnosti proto bude třeba věnovat náležitou pozornost 
zejména opatřením k omezení emisí tuhých znečišťujících látek.   
 
 Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší v etapě likvidace dolu a v etapě 
dokončení zahlazování následků hornické činnosti jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,  který je 
součástí tohoto posudku.            
 
B.III.2. Odpadní vody    
Důlní vody 
Množství čerpané důlní vody je vyčísleno na 502 000 m3 v roce 2016, 462 000 m3 v roce 
2017, 454 000 m3 v roce 2018 a 424 000 m3 v roce 2019. 
Parametry důlních vod v letech 2015-2019: 4297,17 mg/l Cl-, 287,06 mg/l SO4

2-, 
7348,33 mg/l RAS, 0,87 mg/l NEL, 1,34 mg/l Fe, 0,23 mg/l Mn, 0,028 µg/l PAU, 
46,80 mg/l NLvešk., 7,95 pH. Změna horninového prostředí – zahloubení dolu do ostravských 
vrstev – přispělo ke zvýšení obsahů síranů. 
Odpadní vody 
Jako „klasické“ odpadní vody je možno označit splaškové vody, prací vody z filtrů a vody 
z deemulgační stanice (ostatní odpadní vody jsou tvořeny oteplenými vodami z nepřímého 
chlazení, odpadem vody z kotelen, oplachovacími a srážkovými vodami ze zařízení a ploch). 
Množství odpadních vod je vyčísleno na 656 180 m3 v roce 2016, 674 333 m3 v roce 2017, 
704 180 m3 v roce 2018 a 439 243 m3 v roce 2019. 
Uvedené důlní vody a odpadní vody jsou vedeny do čistírny odpadních vod sestávající ze tří 
nádrží s postupným přetokem. Znečištění ze splaškových vod se zde váže na uhelnou 
substanci a spolu s ní sedimentuje na dno nádrží. Z poslední nádrže Kdyně (o objemu 
200 000 m3) se vyčištěná voda vypouští do recipientu, kterým je Orlovská Stružka v říčním 
km 14,114. 
Rozdílný postup se používá při nakládání s odpadními srážkovými vodami, pro které jako 
1. stupeň čištění slouží nádrž „Taliánka“. Další postup čištění je shodný s ostatními vodami. 
Účinnost čištění je velmi rozdílná pro různé složky znečištění. Velmi nízká účinnost, do 2 %, 
byla již dříve konstatována u složek spadajících do RAS, zatím co u parametrů BSK5 je kolem 
85 %, CHSKCr kolem 95% a nerozpustných látek (NL) kolem 99,5 %. 
Důlní vody po likvidaci dolu 
Ukončením čerpání důlních vod dojde k stoupání jejich hladiny. K nekontrolovanému 
přetékání důlních vod přes ohlubně jam ani k mísení s kvartérními podzemními vodami však 
nedojde. Nástup hladiny se zastaví na úrovni, ve které dojde k hydraulickému propojení 
s okolními bývalými doly. 
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Protože důl Lazy je nedílnou součástí dosud aktivního celku Karvinské dílčí pánve (KDP), 
kde dosud těžba částečně probíhá a probíhat bude i po uzavření dolu Lazy (časový výhled 
ukončení veškeré těžby v KDP není zcela jasný; jedná se zřejmě alespoň o 5 let od ukončení 
těžby na dole Lazy, podle posledních odhadů i více), není z bezpečnostních důvodů přípustné 
nechat podzemí dolu Lazy neřízeně zatápět bez ohledu na okolní důlní podniky. V úvahu 
připadá pouze částečné zatopení nejnižších částí dolu pod nejníže položeným „přetokovým“ 
propojením s okolními doly, přičemž nejnižší propojení dolu Lazy je na kótě cca -650 m n.m., 
a to s lokalitou ČSA.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný útlum 
dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) zásadní připomínky 
(jedná se o prolongaci dosavadního stavu, nevznikají nové zdroje znečišťování). 
 
B.III.3. Odpady    
Při činnosti důlního podniku v podzemí i na povrchu vznikají četné odpady. V této části 
dokumentace je uveden přehled a množství odpadů vyprodukovaných v roce 2017 (produkce 
odpadů má poměrně stabilní průběh, pokud je spojena s důlní činností, při jejím postupném 
utlumování lze však očekávat snižování objemů těchto odpadů).  
V průběhu likvidace staveb a zařízení dolu ale nastane nárůst objemů zejména stavebních 
odpadů. V této části dokumentace je uveden přehled a množství odpadů z likvidace 
povrchových objektů dolu (6 583,1 t ocelových konstrukcí, 48 007,2 t betonu a kameniva, 
12 394,2 t cihelného zdiva, 115,2t izolačních materiálů, 162,4 t skla, 143,34 t živičné izolace 
a 90,5 m3 dřeva). 
Nebezpečný odpad vznikne také při odstraňování starých ekologických zátěží (dle 
provedených analýz se jedná celkem o cca 1 200 tun zemin kontaminovaných ropnými 
látkami, které budou odtěženy a odvezeny na skládky příslušné kategorie).  
Demoliční suť z likvidovaných objektů v objemu do 60,4 kt bude uložena na pozemku ve 
vlastnictví OKD a.s. parc. č. 1573 v k.ú. Lazy (bývalé kaliště) v rámci sanace území. 
Kovový odpad o objemu cca 6,6 kt bude odvážen do šrotu a ostatní nerecyklovatelný odpad 
(cca 420 t), nevyužitelný pro sanaci území, na skládku příslušné kategorie. Rovněž bude 
odvezeno cca 90 m3 odpadního dřeva.    
   
Posouzení zpracovatele posudku 
    
 K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) zásadní 
připomínky. Při respektování povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů na úseku odpadového hospodářství nelze očekávat nestandardní situace 
s nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví.   
 
B.III.4. Ostatní emise a rezidua    
Hluk 
Liniové zdroje 
Doprava, která souvisí s činnostmi na lokalitě Dolu Lazy, bude organizována jako doprava 
železniční a automobilová.  
Hlušinový materiál (z úpravny Darkov) – doprava po železniční vlečce bude prováděna 
pomocí dieselové trakce, soupravami s 10 vagony (1 vagon = 50 t) + 2 trakční vozidla. 
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K zásypu vtažných jam č. 2 a 5 bude přepraveno celkem 91626 t, tj. 45813 m3 hlušinového 
materiálu před zahájením zásypu. Realizace dopravy bude probíhat v období 2 – 3 měsíců, 
počet vlakových souprav činí nejvýše 3 soupravy, tj. 6 jízd, denně.  
Cementopopílková směs – jako zdroj byla stanovena Betonárna Šenov, případně Betonárna 
Stonava. Nebude se jednat o kontinuální provoz s ohledem na technologii zásypu a použité 
směsi. Jedná se o dopravu 39 994 m3 CPS, a to pomocí domíchávačů – kapacita 
cca 9 m3/auto. Realizace dopravy bude probíhat v období 4 měsíců, počet nákladních 
automobilů činí nejvýše 55, tj. 110 jízd, denně. 
Železný šrot – demontované ocelové konstrukce budou převáženy nákladními automobily na 
centrální šrotiště OKD na Lazích – závod SC. Celkově se jedná o cca 6 583 t, což představuje 
maximálně 10 nákladních aut (20 jízd) denně. 
Stavební odpad – bude uložen přímo na lokalitě, a to na parcele č. 1573 v k.ú. Lazy. Odvoz 
bude prováděn nákladními automobily (12 t/auto). Jedná se o odvoz maximálně 60 400 t 
tohoto materiálu, což představuje 84 nákladních automobilů denně (168 jízd). 
Ostatní odpad – bude odvážen na skládku. Pravděpodobně se bude jednat o skládku DEPOS 
v Horní Suché. Vzhledem k relativně malému množství odpadů se bude jednat o průměrně 
dva nákladní automobily denně, tj. 4 jízdy. 
Zdroje bodové a plošné 
Lokalita Lazy 
Bodové zdroje hluku jsou v současné době provozovány v areálu dolu. Jedná se zejména 
o hlavní důlní ventilátory (LWA = 94,6 dB), kompresorovou stanici (LWA = 90 dB) a další 
zdroje hluku. Tyto zdroje budou provozovány do konce roku 2019. Současně s těmito zdroji 
je v provozu nakladač a dozér, které jsou využívány při ukládání kamene z hrubotřídírny. 
Na lokalitě Lazy se v roce 2020, kdy bude ukončena hornická činnost, začnou odstraňovat 
nevyužívané stavby, kde bude v činnosti nakladač s hladinou akustického výkonu 105 dB 
a dozér s hladinou akustického výkonu 112 dB. Tyto práce budou probíhat pouze v denní 
době. 
Plošným zdrojem hluku bude rovněž plocha parcely č.1573, na které bude probíhat ukládání 
stavebních odpadů Při těchto pracích bude hluk způsoben provozem těžkých mechanizmů. 
Pro manipulaci s materiály na ploše se rovněž předpokládá provoz dozéru VD 3001 
s hladinou akustického výkonu 112 dB, bagru a nakladače s hladinou akustického výkonu 
105 dB. Všechny tyto prostředky těžké mechanizace budou v provozu nepřetržitě pouze 
v denní době. 
Lokalita Pohraniční kolonie 
Plošným zdrojem hluku jsou plochy v prostoru Pohraniční kolonie, na kterých budou probíhat 
rekultivační práce. Pro manipulaci s rekultivačními materiály na ploše se předpokládá provoz 
dozéru VD 3001 s hladinou akustického výkonu 112 dB, bagru a nakladače s hladinou 
akustického výkonu 105 dB. Všechny tyto prostředky těžké mechanizace budou v provozu 
nepřetržitě pouze v denní době. 
V prostoru kalových nádrží jsou provozovány sací bagry s hladinou akustického tlaku 63 dB 
ve 100 m od zdroje hluku. Tyto zdroje budou v provozu pouze do doby realizace rekultivace 
nádrží. 
Bodové zdroje hluku jsou v současné době provozovány v areálu dolu ČSA. Jedná se zejména 
o hlavní důlní ventilátory (LWA = 94,6 dB), kompresorovou stanici (LWA = 90 dB) 
Lokalita Stonava 
Bodové zdroje hluku jsou v současné době provozovány v areálu dolu. Jedná se rovněž 
zejména o hlavní důlní ventilátory a kompresorovou stanici. 
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Vibrace 
Indukovaná seismicita 
V poddolovaných oblastech dochází k otřesům, vyvolaným vyrovnáváním napětí 
v horninovém masívu, postiženém nerovnoměrnými poklesy jeho částí s vydobytými slojemi 
uhlí. 
Důl Lazy je zařazen mezi doly s nebezpečím vzniku důlních otřesů, které se mohou 
projevovat, pokud dosahují větší intenzity, i na povrchu jako mírné indukované seizmické 
jevy. Sám otřes, jeho velikost, dobu a přesné místo vzniku však nelze dostatečně přesně 
a včas předvídat a ani nelze otřesům úplně zabránit. Pro informování veřejnosti, firem 
a místních samospráv obcí a měst o výskytu energeticky významných seismických jevů 
(s energií od 1,0 x 104 J) indukovaných hornickou činností dolů OKR slouží Seismologický 
informační systém (SIS). 
Bezvýlomové trhací práce 
Bezvýlomové trhací práce (BTP) v podzemí dolů jako aktivní prostředek protiotřesové 
prevence slouží k uvolňování napětí v horninovém masivu, případně k vyvolání důlního 
otřesu za nepřítomnosti horníků v provozovaném důlním díle. Z hlediska protiotřesové 
prevence je tedy při odpalu náloží BTP, nejčastěji umístěných ve vývrtech v nadloží, žádoucí 
dosažení co největšího seismického efektu („zatřesení horninovým masivem“) v blízkosti 
provozovaných důlních děl. Protože seismické vlny (pružné vlnění) se šíří od zdroje (ohniska 
seismického jevu, odpálených náloží apod.) všemi směry, část seismické energie BTP 
s většími náložemi se může projevit i záchvěvem na povrchu. 
Možnost seismických jevů v letech 2016-2019 
Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že při dobývání v oblasti 8. kry v DP Lazy 
nelze 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 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, vytváří dostatečné 
předpoklady především mnohem účinnější predikce nebezpečných oblasti 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 z povrchové činnosti dolu 
V období demolice objektů v rámci povrchového důlního závodu Lazy bude potenciálním 
zdrojem vibrací činnost těžkých stavebních strojů, použití speciálních technologií a provoz 
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těžkých nákladních vozidel. Jejich provoz se bude odehrávat na zpevněném i nezpevněném 
podloží, tlumícím vibrace, takže jejich výraznější projev lze očekávat maximálně do 
vzdálenosti řádově jednotek až desítek metrů, v rámci stávajícího areálu, ve kterém bude 
demoliční činnost probíhat. Dopad na okolí v období, ve kterém budou řešeny demolice 
objektů a odvoz sutí a konstrukcí, tudíž nebude významný. 
Elektromagnetické záření 
Elektromagnetické záření produkované provozem strojů a elektronických zařízení na povrchu 
nepřekročí běžnou úroveň obytného i venkovního prostoru. 
Radioaktivní záření 
Radioaktivní záření není těžbou uhlí nikde v OKD produkováno v intenzitě, která by 
dosahovala limitních hodnot. 
Z hlediska radonového rizika může místně docházet ke zvýšení prostupnosti hornin pro radon. 
Negativní vliv záření z radonu se však může projevovat pouze v případě, kdy dochází k jeho 
koncentraci v uzavřených prostorách. Zvýšené výstupy radonu lze v souvislosti s ukončením 
těžby teoreticky očekávat ve stejných místech jako výstupy metanu. Pravděpodobnost 
zvýšeného radonového rizika je však vzhledem k jeho omezeným obsahům v celém profilu 
hornin narušených deformacemi horninového masívu v souvislosti s poklesy do vytěžených 
prostor velmi malá. 
Světelné záření 
Světelné záření pocházející z osvětlení povrchových provozů dolu pracujícího v nepřetržitém 
provozu nebude přesahovat hodnoty městského osvětlení. V provozu nebudou světelné zdroje 
zaměřené nad horizont nebo s intenzitou proměnlivou v krátkých intervalech. Světelné záření 
nebude zdrojem nadměrného rušení obyvatelstva ani živočišstva. 
Zápach 
Dle dosavadních zkušeností lze předpokládat, že pokračování hornické činnosti do roku 2019 
ani nadále nebude zdrojem významného zápachu. Produkce pachových látek bude omezena 
na provoz spalovacích motorů. Metan, který je součástí plynů z důlního větrání, má dle 
literárních údajů čichový práh 1,9 g/m3, tj. cca 0,15%. Koncentrace metanu v odtahu důlního 
větrání, která se pohybuje v blízkosti 0,2%, mírně přesahuje tento čichový práh, rychle se 
však naředí na podprahovou koncentraci. Ani samotná neředěná vzdušnina z důlního větrání 
se ale při běžné situaci neprojeví čichovým vjemem z přítomného metanu. 
Útlumové a likvidační činnosti nebudou produkovat významné pachové zatížení. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
       

   K této části dokumentace, která se má prioritně týkat údajů o výstupech 
(tj. údajů o emisních charakteristikách), nejsou s ohledem na údaje v hlukové studii a na 
charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické 
činnosti v roce 2019) zásadní připomínky.  

 
B.III.5. Doplňující údaje 
Využívání území je zhruba již 200 let dominantním způsobem určováno využíváním ložiska 
uhlí – jeho těžbou, úpravou a dalšími souvisejícími činnostmi, ze kterých je nejpatrnější 
ukládání zbytků po úpravě uhlí na odvalech a v odkalištích, která zaujímají především 
rozsáhlé plochy v okolí povrchového závodu dolu.  
Území, které je postiženo poklesy terénu v důsledku předchozí těžby, na kterém budou 
v období po roce 2019 doznívat vlivy poklesů, i území, kde budou vlivem pokračující těžby 
vznikat nové poklesy, je poměrně rozsáhlé (celková plocha poklesové kotliny pro poslední 
období aktivní hornické činnosti činí cca 342,8 ha, z toho v DP Lazy cca 318, 8 ha, přesah do 
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DP Poruba jen s minimálními dopady na morfologii území /do cca 60 cm/ cca 21,7 ha, 
přesah do DP Dolní Suchá cca 2,4 ha /při hranici poklesů do 10 cm/ a přesah při hranici DP 
Karviná-Doly I cca 0,2 ha (prakticky splývá s hranicí dotčeného území). 
Intenzivnější, resp. optimální využívání území bude možné až po ukončení těžby a dokončení 
technické části rekultivací (v případě průmyslových nebo jiných hospodářských aktivit). 
Zemědělské využívání půdy bude v nejbližší budoucnosti možné i nadále v zásadě jen mimo 
rekultivovaná území. Celková stabilizace přírody a krajiny bude ještě dlouhodobým 
procesem, navazujícím na biologickou rekultivaci území postižených těžbou. 
V rámci řešeného území je nutno připomenout významnou terénní elevaci odvalu Lazy 
a postupně rekultivované terénní úpravy, provázející dlouhodobou rekultivační akci na 
kalových nádržích u závodu Lazy, zde v kombinaci obou prostorů probíhá nejintenzivnější 
změnotvorná činnost v současnosti a toto území bude z těchto důvodů prioritní i v řešeném 
období. Dále je nutno očekávat zásadní změnu po likvidaci úpravárenského komplexu 
a budov v ochranném pásmu jam, kdy dojde k odstranění v krajině dominantních objektů 
povrchového závodu a následně bude rekultivován v rámci výhledové VIII. etapy rekultivační 
akce 200661 prostor manipulačních ploch kolem úpravny, aktuálně představující 
nejvýraznější projev činnosti Důlního závodu 1 v lokalitě Lazy. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
       
 S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 
s ukončením hornické činnosti v roce 2019) nejsou k této části dokumentace zásadní 
připomínky s tím, že pokud jde o  etapu likvidace dolu a etapu dokončení zahlazování 
následků hornické činnosti, jedná se o zásahy do krajinného rázu, který je řešen v  části 
dokumentace D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce. Hodnocení vlivů záměru 
na krajinu, resp. krajinný ráz je proto komentováno v dále uvedeném posouzení části 
dokumentace D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce.     
 
ČÁST  C  dokumentace 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
V této části dokumentace je uveden přehled nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území, charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny 
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem 
ovlivněny, a celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

Údaje v této části dokumentace jsou s ohledem na podklady obsažené v přílohové 
části dokumentace  dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví. S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 
s ukončením hornické činnosti v roce 2019) byla v rámci dokumentace věnována 
pozornost všem dostupným environmentálním charakteristikám zájmového území, 
které by mohly být vlivy posuzovaného záměru potenciálně významně ovlivněny.   

 
 Z formálního hlediska se k části dokumentace C.I. Přehled nejzávažnějších 
environmentálních charakteristik dotčeného území uvádí, že neobsahuje komentář 
týkající se stavu znečištění ovzduší v zájmovém území, i když stav znečištění ovzduší, 
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patří k nejzávažnějších charakteristikám stavu životního prostředí v dotčeném území. 
Jedná se však o opomenutí, resp. nedopatření, které není zásadní, neboť stav znečištění 
ovzduší v zájmovém území je komentován v části dokumentace C.II. Charakteristika 
současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a rovněž 
v rozptylové studii, která je přílohou č. 6 dokumentace. Obdobně není v této části 
dokumentace komentován ani stav hlukové zátěže v zájmové území, a to ve vztahu 
k hlukové zátěži v noční době ze stacionárních zdrojů hluku v lokalitě Pohraniční 
kolonie a v lokalitě Stonava (hluková situace v těchto lokalitách je však komentována 
v části D.I.3. dokumentace a v hlukové studii, která je přílohou č. 7 dokumentace).    

 
Z formálního hlediska se dále uvádí, že v části dokumentace C.III. Celkové 

zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 
zatížení chybí transparentní zhodnocení z hlediska únosného zatížení životního 
prostředí. Ve vztahu k této části dokumentace se proto uvádí, že pokud se jedná 
o hledisko únosného zatížení území, vzhledem k charakteru posuzovaného záměru jsou 
relevantními kritérii především stav znečištění ovzduší a rovněž stav hlukové zátěže.     
 
 V případě hodnocení stavu znečištění ovzduší v dotčeném území (tj. výchozí 
úrovně imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší) se ve vztahu k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášce 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány 
ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrací 
znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně 
znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého průměru koncentrací 
znečišťujících látek za období let 2010 - 2015, které jsou uvedeny na str. 117 
dokumentace, resp. na str. 23 rozptylové studie, vyplývá, že v zájmovém území jsou 
překračovány imisní limity částic PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu  stanovené zákonem 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Z formálního hlediska, 
tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
lze tedy zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší považovat 
za neúnosné. Vlivem posuzovaného záměru se však znečištění ovzduší způsobené 
částicemi PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenem významně nezmění, příspěvky záměru 
k imisní situaci jsou zanedbatelné (navíc vzhledem k charakteru záměru jsou již z části 
zahrnuty ve stávající situaci znečištění ovzduší v zájmovém území). Z tohoto důvodu 
nebyla v rámci dokumentace, resp. rozptylové studie navržena kompenzační opatření, 
s čím lze souhlasit s tím, že při realizaci příslušných prací v etapě likvidace dolu 
a v etapě dokončení zahlazování následků hornické činnosti bude věnována náležitá 
pozornost zejména opatřením k omezení emisí tuhých znečišťujících látek. Relevantní 
opatření týkající se ochrany ovzduší v etapě likvidace dolu a v etapě dokončení 
zahlazování následků hornické činnosti jsou zahrnuta do podmínek návrhu závazného 
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,  který je součástí 
tohoto posudku.            
    

Pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace v zájmovém území (tj. výchozí 
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A), z údajů uvedených v dokumentaci, 
resp. v hlukové studii, vyplývá, že v zájmovém území jsou dodržovány příslušné 
hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
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před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
lokality Pohraniční kolonie a lokality Stonava kde je překročen hygienický limit ze 
stacionárních zdrojů v noční době. Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, lze tedy zatížení 
území z hlediska výchozí hlukové situace v těchto dvou lokalitách považovat za 
neúnosné. Vlivem posuzovaného záměru se však hluková situace v těchto dvou 
lokalitách  nezhorší. 

   
   Lze proto shrnout, že 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.       
 
ČÁST  D  dokumentace 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají 
z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho 
realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, 
kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu 
stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních 
zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných 
právních předpisů na ochranu životního prostředí 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví    
Pro vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo bylo zpracováno posouzení vlivů na veřejné zdraví,  
které je přílohou č. 5 dokumentace. 
Podíl na zdravotním riziku 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 během obou 
modelovaných fází 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. 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 
antropického tlaku na podmínky životního prostředí a sociálními riziky, které realizace 
posuzovaného záměru představuje. 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 neovlivněny podmínky ochrany veřejného zdraví významným způsobem, 
jednotlivé činnosti budou přitom probíhat pouze krátkodobě podle schváleného 
harmonogramu. 
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Sociální, ekonomické a psychické faktory 
Očekávaný vliv záměru na psychickou pohodu obyvatel v okolí spočívá především ve 
vnímání souběhu pozitivních i omezujících vlivů provozu záměru a v očekávaném cílovém 
počtu osob pociťujících obtěžování vlivem hlučnosti záměru. 
Významné jsou však také celospolečenské vlivy realizace záměru, které spočívají 
v nezastupitelné činnosti těžebních společností na Karvinsku pří získávání surovin pro 
realizaci celostátní surovinové a energetické politiky státu, udržení zaměstnanosti v regionu 
a zajištění nezbytných podmínek pro jeho trvale udržitelný rozvoj. 
Z hlediska společenských důsledků záměru se jeví jako nejvýznamnější rozsah a způsob 
řešení situace v sídelních oblastech, které budou postiženy důlními vlivy. V těchto lokalitách 
je možno očekávat především narušení sociální integrity obcí i jednotlivých občanů, včetně 
těch, jejich obydlí nebudou přímo důlní činností ovlivněna. 
Realizace záměru se projeví postupným útlumem hornické činnosti s očekávanými sociálními 
změnami pokud jde o zaměstnanost obyvatel Karvinska v hornictví. Pro stabilizaci populace 
v regionu je potřebné realizovat sociální a podpůrné programy, které umožní provést 
rekvalifikaci dotčených osob a nalézt jiné začlenění do společenské dělby práce. 
Fáze vydobytí dostupných zásob černého uhlí provozem dolu Lazy se přitom významně na 
stavebním stavu obytných objektů neprojeví, podle současných informací se realizace záměru 
již nebude významně projevovat v oblasti narušení objektů pro bydlení, ale o to významněji 
se bude projevovat v oblasti sociální struktury dotčených obcí a dlouhodobého vývoje 
struktury trvale bydlící populace. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

Vzhledem k údajům soustředěným v dokumentaci (zejména údajům o znečištění 
ovzduší v rozptylové studii a údajům o hlukové zátěži v hlukové studii) lze s provedeným 
hodnocením zdravotních rizik v zásadě souhlasit. Hodnocení zdravotních rizik odpovídá 
vlivům záměru na znečištění ovzduší (viz i dále uvedený komentář k části dokumentace 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima) a vlivům záměru na hlukovou situaci (viz i dále uvedený 
komentář k části dokumentace D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální 
a biologické charakteristiky).   

 
Z metodického hlediska a v rámci zpřesnění je však třeba poukázat na 

nepatřičný přístup při hodnocení hlukové zátěže na veřejné zdraví použitý 
v provedeném posouzení vlivů na veřejné zdraví, ve kterém byl k vyhodnocení vlivů 
hlukové zátěže proveden součet ekvivalentních hladin akustického tlaku z dopravy a ze 
stacionárních zdrojů hluku. Jak vyplývá z posledních vědeckých zpráv (Noise in Europe 
conference, duben 2017, Brusel), nebyla dosud nalezena metoda a kritéria, jak 
tzv. souběžné (synergické, kumulativní) působení hluku na člověka z hlediska 
dlouhodobých zdravotních účinků hodnotit. V současné době je proto za optimální 
přístup považováno hodnocení působení a vlivu každé kategorie zdrojů hluku 
samostatně (viz European Network on Noise and Health ENNAH). Proto má i každá 
kategorie hluku (stacionární zdroje hluku, hluk z dopravy na silnicích, hluk z dopravy 
na železnicích a letecký hluk) v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, stanoven svůj 
hygienický limit samostatně a není stanoven limit pro tzv. souběžné (synergické, 
kumulativní) působení hluku těchto různých kategorií hluku. V daném případě, kdy pro 
účely kvantitativního vyhodnocení zdravotních rizik byly hodnoty z příslušných zdrojů 
hluku energeticky sečteny, však lze konstatovat, že tento přístup a použití vztahů pro 
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silniční dopravu je na straně bezpečnosti, neboť hluk ze silniční dopravy je při stejné 
akustické hladině spojen s většími vlivy než hluk ze železniční dopravy, resp. hluk ze 
stacionárních zdrojů.  

 
 Při respektování opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
lze celkově shrnout, že vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví budou přijatelné.   
           
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek 
a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)    
Ovlivnění ovzduší 
Pro vyhodnocení vlivů na ovzduší byla zpracována rozptylová studie,  která je přílohou č. 6 
dokumentace.   
Provoz záměru ovlivňuje ovzduší škodlivinami: NO2, NOX, PM10, PM2,5, CO, benzen 
a benzo(a)pyren (mimoto byly modelovány i imisní příspěvky metanu, který je součástí plynů 
pocházejících z důlního větrání). 
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 a podílí se tak na výsledné současné 
kvalitě ovzduší (do vydobytí dostupné 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 dlouhodobým provozem 
a jsou i součástí dlouhodobě monitorované kvality ovzduší na stanicích ČHMÚ v okolí dolu 
Lazy na Karvinsku. 
Realizace záměru neovlivní významně současnou zátěž atmosféry v modelované oblasti  
škodlivinami ani v nejbližších osídlených objektech v blízkosti modelovaných zdrojů 
znečištění. 
Hodnocený záměr nezpůsobí do budoucna situaci, která by byla v rozporu s platnými 
požadavky legislativy v oblasti ochrany ovzduší, pokud již v současné době nejsou 
překročeny platné imisní limity (na tomto překročení se záměr již v současné době do určité 
míry podílí). 
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 (modelování zohledňuje i sekundární imise pocházející z resuspenze tuhých 
částic z dopravních vlivů.). 
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. Pro škodliviny, kde jsou 
imisní limity v současné době plněny, bude tento stav i po zprovoznění záměru zachován. 
U škodlivin, kde jsou v současné době jejich imisní limity překračovány, nedojde po realizaci 
záměru k významné nepříznivé změně imisní situace, neboť modelování imisní situace 
zohledňuje především imisní podíl současného vlivu záměru na kvalitu ovzduší. 
Ovlivnění mezoklimatu a mikroklimatu 
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 
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a dokončení rekultivačních prací v lokalitách, které jsou postiženy důlní 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.  
   
Posouzení zpracovatele posudku 
    
       S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 
s ukončením hornické činnosti v roce 2019) a údajům soustředěným v rozptylové studii  
nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky.  
 

Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky imisních koncentrací znečišťujících 
látek ke znečištění ovzduší jsou nevýznamné a prakticky zanedbatelné (nemohou 
významným způsobem ovlivnit kvalitu ovzduší v zájmovém území). Navíc vzhledem 
k charakteru záměru jsou tyto příspěvky již z části zahrnuty ve stávající situaci 
znečištění ovzduší v zájmovém území. 

 
Jak již bylo výše uvedeno, vzhledem k charakteru záměru (postupný útlum 

dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) je zřejmé, že 
z hlediska časového faktoru je zásadní znečišťování ovzduší v etapě likvidace dolu 
a v etapě dokončení zahlazování následků hornické činnosti, a to zejména z hlediska 
znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, resp. částicemi frakce PM10 
a PM2,5. V této souvislosti se k problematice prašnosti obecně uvádí, že vyčíslení emisí 
tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10 a PM2,5, je značně obtížné 
a bilanční metody (i následné výpočetní metody znečištění ovzduší) jsou nepřesné 
a nespolehlivé. Reálné emise tuhých znečišťujících látek, resp.  částic frakce PM10 
a PM2,5, jsou totiž značně variabilní, neboť jsou kromě jiného silně ovlivňovány 
klimatickými podmínkami, zejména pak rychlostí větru. Jejich reálná velikost bude dále 
záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje prašnosti) a vlhkosti 
příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí může být významně 
ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním nejvíce 
exponovaných ploch  při nepříznivých klimatických podmínkách (v době velkého 
sucha). Při realizaci příslušných prací v etapě likvidace dolu a v etapě dokončení 
zahlazování následků hornické činnosti proto bude třeba věnovat náležitou pozornost 
zejména opatřením k omezení emisí tuhých znečišťujících látek.  
 
 Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší v etapě likvidace dolu a v etapě 
dokončení zahlazování následků hornické činnosti jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,  který je 
součástí tohoto posudku.   
          

Pokud se jedná o  vlivy na klima, vzhledem k charakteru záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) nejsou 
k hodnocení provedenému v dokumentaci připomínky.    
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
(např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)    
Vlivy hluku  
Pro vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie, která je 
přílohou č. 7 dokumentace. 
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.  
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). 
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, ve venkovním prostoru: 
a)  V lokalitě Lazy (výp. bod č. 5 a 6) nedojde k překročení hygienického limitu 

v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích 
(silnice III. třídy) v denní době. 

b)  V lokalitě Dolní Suchá (výp. bod č. 1 a 2) nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku korigovaného na starou hlukovou zátěž pro hluk 
z provozu na pozemních komunikacích v denní době. 

c)  V lokalitě Horní Suchá (výp. bod č. 3 a 4) nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku korigovaného na starou hlukovou zátěž pro hluk 
z provozu na pozemních komunikacích v denní době. 

d)  V lokalitě Karviná Doly (výp. bod č. 7) nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích 
(silnice II. třídy) v denní době. 

e)  Na lokalitě Stonava (výp. bod č. 8) nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z provozu na železniční vlečce v denní 
době. 

f)  Na lokalitě Lazy (výp. bod č. 5 a 6) nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi 
nejhlučnějších hodinách v denní době. 

f)  Na lokalitě Pohraniční kolonie (výp. bod č. 9 a 10) nedojde k překročení hygienického 
limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi 
nejhlučnějších hodinách v denní době. 

g)  Na lokalitě Pohraniční kolonie (výp. bod č. 9 a 10) zůstane překročen hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější 
hodině v noční době, nedojde ovšem ke změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku. 

h)  Na lokalitě Stonava (výp. bod č. 8) nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi 
nejhlučnějších hodinách v denní době. 

i)  Na lokalitě Stonava (výp. bod č. 8) zůstane překročen hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční 
době, dojde ovšem k mírnému poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku. 
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Vlivy vibrací 
Pro vyhodnocení vlivů otřesů a seismicity byl zpracován znalecký posudek problematiky 
otřesů a seismicity, který je přílohou č. 10 dokumentace. 
Indukovaná seismicita 
Při dobývání v oblasti 8. kry v DP Lazy nelze 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 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 vytváří dostatečné 
předpoklady především mnohem účinnější predikce nebezpečných oblasti 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. 
Dopravní vibrace 
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. Vibrace dosahují frekvencí 
30 - 150 Hz a amplitud několika desítek μm/s2. Na veřejných kapacitních komunikacích je 
s těmito důsledky dopravy počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací. Oznamovaný 
záměr nebude zdrojem nadměrných vibrací. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

S hodnocením vlivů na hlukovou situaci lze s ohledem na výsledky hlukové 
studie souhlasit. Hluková studie v zásadě prokazuje, že realizací záměru budou 
dodrženy příslušné hygienické limity hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou lokality Pohraniční kolonie a lokality Stonava, kde je překročen 
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hygienický limit ze stacionárních zdrojů hluku v noční době. Vlivem posuzovaného 
záměru se však hluková situace v těchto dvou lokalitách nezhorší.  
 
 Pokud se jedná o záležitosti týkající se vibrací, nejsou k této části dokumentace 
s ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením 
hornické činnosti v roce 2019) připomínky.        
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody    
Pro vyhodnocení vlivů na vody byla zpracována aktualizace hydrogeologického posouzení, 
která je přílohou č. 8 dokumentace. 
Původní režim povrchových (i podzemních) vod je po dlouhodobé podzemní těžbě uhlí 
značně narušen. Došlo již k přespádování vodotečí vlivem poklesů a zásahy 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). 
Po zhodnocení změn vlivů těžby na terén (ve smyslu jeho poklesů) mezi původní a novou 
variantou těžebního záměru, jakož i po zahrnutí reálných změn hydrologické 
a hydrogeologické situace mezi rokem 2015 (původní posouzení) a 2018 (aktualizace) se 
konstatuje, že: 

 Míra vlivu poklesů na terén je v nové variantě většinou nižší, než ve variantě původní. 
 Závěry prezentované v původním posouzení ve svých principech platí i pro novou 

variantu: 
o Místa, kde předpokládáme 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, často již 
rekultivovaných. 

o 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). 

o Hlavní rozdíl mezi prognózou ohrožení terénu podle původní varianty 
a prognózou pro variantu novou 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. 

 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. V lokalitách, kde budou 
aktualizované poklesy vyšší než v původní variantě, 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).  

 
Posouzení zpracovatele posudku 
       
       S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 
s ukončením hornické činnosti v roce 2019) a údaje soustředě v aktualizovaném 
hydrogeologickém posouzení nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky.  
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D.I.5. Vlivy na půdu    
Po roce 2019 posuzovaný záměr již nepředpokládá 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. 
Ovlivnění půd zamokřením v důsledku poklesů terénu po dobývání uhlí je vázáno na 
zvyšování hladiny podzemní vody nebo na změnu sklonu terénu v důsledku poklesů nastalých 
po těžbě (jako zamokřená se půda označuje v situaci, kdy hladina podzemní vody vystupuje 
nad 1m pod povrchem). Dle popisu zamokřených území v hydrogeologické studii 
(Hotárek V., Malucha P., 2015) je zjevné, že se jedná 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. 
Možnosti kontaminace půd 
Pokračování hornické činnosti do roku 2019 ani likvidace dolu negenerují kontaminaci půd. 
Materiály, ukládané v některých částech dobývacích prostorů v rámci technických 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 likvidovány (nelze je využívat 
např. k ukládání v rámci poslední etapy rekultivační akce 2006 61). 
 
Hodnocení zpracovatele posudku    
       

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) připomínky.   

 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a 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. 
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. Proces nebude na povrchu pozorovatelný. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
       
      S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 
s ukončením hornické činnosti v roce 2019) nejsou k této části dokumentace 
připomínky, neboť zásah do ložiska černého uhlí je smyslem posuzovaného záměru. 

 
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)     
Mimo lokality sanací a rekultivací zůstávají terestrické ekosystémy potenciálně nedotčeny 
a mokřady příp. vodní plochy se již nebudou v důsledku těžby dále zvětšovat. 
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Vlivy na flóru 
Vlivy v areálu závodu a bezprostředním okolí 
V areálu závodu jsou vlivy představovány především potenciálním ohrožením porostů dřevin 
v rámci likvidace staveb, přímo souvisejících s ukončovanou hornickou činností (lze 
předpokládat jen omezené požadavky na kácení). 
Vlivy mimo areál závodu 
K zásadnějšímu ovlivnění biotopů může dojít v biologicky hodnotnějších lokalitách, které 
budou v důsledku pokračující těžby ovlivněny poklesy (převážně vodní plochy). Jsou 
zdůrazněny vlivy na vodní plochu v lokalitě Liberďok, nádrž Taliánku a navazující plochy, 
dočišťovací nádrže 3. stupně (Kdyně), severní a jižní rozliv Stružky a vodní plochu v rámci 
RA 2009 64. 
Vlivy na faunu 
Vlivy se v komplexu projeví ve všech skupinách živočichů, jež jsou v území zastoupeny. 
Potenciálním vymizením z DP jsou ohroženy zájmové druhy, vázané na nejvíce specifické 
a ohrožené biotopy anebo vyžadující komplex různých stanovišť. 
V dokumentaci je uvedena specifikace vlivů na faunu pro lokality s rekultivacemi a pro 
poklesy bez rekultivací. 
Vlivy na biodiverzitu a ekosystémy 
Ukončení hornické činnosti bude mít rozdílné vlivy na biodiverzitu. 
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. 
Vlivy na prvky ÚSES 
Vlivem realizace záměru nedojde k dalšímu prohloubení změn charakteru ÚSES. 
Vlivy na významné krajinné prvky  
Nejsou dotčeny přírodě blízké nivy toků nebo přirozené úseky toků, naopak některé lokality 
budou revitalizovány (Olšovec). 
V daném kontextu je třeba maximálně respektovat přírodní charakter vodních a mokřadních 
biotopů a doprovodných břehových porostů na všech lokalitách. 
Lesy tvoří významnou složku zdejších ekosystémů, proto je třeba do nich zasahovat 
minimálně. 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 VKP je 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. 
Vlivy na další ekosystémy 
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 
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dlouhodobou perspektivu jejich další existence (kombinací vhodných sanačních postupů 
s úpravami rekultivačních cílů na dílčích plochách je možné vytvořit velmi hodnotné 
biotopy). 
Vliv důsledků těžby: 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. 
Vliv doprovodných aktivit: 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. 
Vliv souběžných sanací a následných rekultivací: 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 teplo- a suchomilné druhy). 
V dokumentaci jsou komentovány jednotlivé rekultivační akce. 
Vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
V zájmovém území záměru se žádné lokality charakteru EVL či PO nenacházejí a s ohledem 
na rozsah poklesy dotčeného území nemohou být ani přímo, ani zprostředkovaně ovlivněny. 
Další aspekty 
Významným biologickým vlivem v obecném pohledu může být ruderalizace území např. při 
nevhodně řešených technických a biologických rekultivacích. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
       

K hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) nejsou 
s ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením 
hornické činnosti v roce 2019) a na údaje soustředěné v dokumentaci zásadní 
připomínky. Z provedeného hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, 
ekosystémy) je zřejmé, že navržená opatření k ochraně přírody patří k zásadním.       
 
D.I.8. 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 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 
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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. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku  
       

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) zásadní 
připomínky.  

 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických 
a archeologických aspektů    
Ovlivnění staveb 
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, kde 
bude účelné prověřit možnost stabilizace objektů v areálu. 
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 poškození prvků 
inženýrských sítí- sloupů elektrického vedení, plynovodů a vodovodních potrubí, zůstanou-li 
po likvidaci dolu zachovány. 
Sledovat a zajistit neporušenost bude nutno u hrází odkalovacích a jiných vodních nádrží, 
případně zátop (to patří k běžným povinnostem důlního závodu). Plochy a objekty starých 
ekologických zátěží a jejich ovlivnění s případnou potřebou sanačních zásahů jsou popsány 
v kapitole C.1.10. 
Ovlivnění památek 
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. 
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Záměr jinak neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, protože na 
DP Lazy se žádné památky nevyskytují a ani nedochází k ovlivňování jiné kulturní hodnoty 
nemateriální povahy. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
      

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) zásadní 
připomínky (problematika důlních škod  je řešena mimo posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy).   
 
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při 
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných 
vlivů z nich plynoucích    
Pro vyhodnocení rizik souvisejících s dobýváním bylo zpracováno posouzení z hlediska rizika 
nekontrolovatelných výstupů karbonských a důlních plynů na povrch, který je přílohou č. 9 
dokumentace, a znalecký posudek problematiky otřesů a seismicity, který je přílohou č. 10 
dokumentace. 
Uhelné hornictví je spojeno s řadou rizik, která jsou však svázána především s činností 
v podzemí a neprojevují se vlivem na životní prostředí na povrchu. Značně rozsáhlá 
a různorodá činnost dolu na povrchu ovšem přináší rovněž řadu rizik havárií vyvolaných 
poruchami nebo závadami na zařízení nebo lidskou chybou. 
Riziko ohrožení životního prostředí znečištěním některé jeho složky se váže především na 
povrchové provozy dolu, zejména s dopadem na možné znečištění vod. Závažné mohou být 
hlavně havárie s možností úniku většího množství ropných látek. 
Bylo potvrzeno, že za 15 let, které uplynuly od zpracování analýzy rizika, se charakter 
znečištění ve starých zátěžích v areálu dolu nezměnil. Případné dílčí změny mají v důsledku 
snah o ekologizaci provozu vesměs pozitivní dopad na snižování environmentálního rizika. 
Znečištění zemin zasahuje jen svrchní vrstvu, nejintenzivnější do hloubky až 1 m. 
Hlavními riziky havárií při hlubinném dobývání uhlí jsou samovznícení uhlí, výbuch metanu, 
výbuch uhelného prachu, požár a rovněž důlní otřes. Při respektování hornických zásad 
a dodržování platných bezpečnostních předpisů by k uvedeným haváriím nemělo docházet, 
jejich vznik však nelze vyloučit. 
S ukončením hornické činnosti v dole a s postupným zavalením horizontálních a úklonných 
důlních děl dojde k postupnému vyrovnání horských tlaků a tím k eliminaci rizika vzniku 
důlních otřesů s možnými seizmickými vlivy projevujícími se i na povrchu. Rovněž přestanou 
hrozit rizika spojená s dobýváním uhlí a realizací otvírkových a přípravných prací, spojená 
s možností průtrže hornin a plynů, průvalu vod nebo samovznícení uhlí. 
Při demolici povrchových objektů dolu bude nutno čelit běžným rizikům, spojeným 
s pohybem mechanizmů používajících vznětové nebo zážehové motory a dalším rizikům 
z oblasti bezpečnosti práce. Z hlediska ovlivnění životního prostředí se jedná o nedůležité 
havárie jak povahou, tak rozsahem, kterým je možno účinně předcházet organizačními 
opatřeními a jejichž následky je možno jednoduše eliminovat technickými prostředky. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) 
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zásadní připomínky. S ohledem na dosavadní zkušenosti z hornické činnosti lze 
s charakteristikou environmentálních rizik v souhlasit.    
 
D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich 
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost 
přeshraničních vlivů     
Záměrem je ukončení těžby a úpravy uhlí a následně řešit po etapách útlum dolu včetně 
likvidace důlních děl a některých objektů v ochranných pásmech jam. Z toho vyplývá, že 
ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, které těžbu a úpravu provází, ustane 
(ovlivnění klimatu a ovzduší, kvality vody, akustické situace). Nastane nová situace, 
provázející fázi vlastního útlumu, především ve spojení s přepravou materiálů z demolic, 
dopravou a přepravou materiálů k zásypu jam ve stávajícím povrchovém závodě Lazy. 
Situace je odlišná v případě, že ovlivnění souvisí se změnou nivelace terénu v poklesových 
kotlinách nad vydobytými uhelnými slojemi. Členitost terénu způsobuje, že poklesy terénu se 
dosud neprojevily ve výraznější změně stanovištních podmínek, odtokových poměrů apod. 
Zbytkové poklesy po ukončení těžby nepřesáhnou 30 cm a budou se týkat malé části 
zájmového území. Pohyb terénu je nicméně průběžně monitorován nivelačním měřením na 
stanovených přímkách, prováděným 2x ročně a monitoring potrvá až do ukončení poklesů. 
Záměr negeneruje žádné přeshraniční vlivy. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) a na hodnocení 
provedená v částech dokumentace D.I. až D.III. zásadní připomínky.  

 
S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 

s ukončením hornické činnosti v roce 2019), údaje o stavu životního prostředí 
v dotčeném území a opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojená 
se záměrem a rovněž i  opatření rezultující z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
lze konstatovat, že vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví 
budou celkově přijatelné.   

 
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 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví je bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.     
 
D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení 
a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se 
vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na 
mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně  
V této části dokumentace jsou uvedena opatření k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví, která oznamovatel záměru pokládá za součást záměru (tato opatření jsou uvedena 
i v části B.I.6. dokumentace).    
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Posouzení zpracovatele posudku 
       
      K této části dokumentace se nejprve uvádí, že v rámci zpracování posudku byla 
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví posuzována (v souladu 
s Metodickým sdělením Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb. - č.j.: 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015) zejména podle toho, zda se jedná 
o opatření, která jsou součástí záměru a která se proto do návrhu závazného stanoviska 
neuvádějí, nebo o opatření, která vyplynula až teprve v průběhu hodnocení vlivů 
záměru v rámci zpracování  dokumentace a která se do návrhu závazného stanoviska 
uvádějí (viz i komentář k části dokumentace B.I. Základní údaje  na str. 10 tohoto 
posudku).  

 
S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 

s ukončením hornické činnosti v roce 2019) byl při formulování podmínek v návrhu 
závazného stanoviska zohledněn i časový faktor, tj. ukončení jednotlivých etap 
posuzovaného záměru ve vztahu k předpokládanému termínu vydání závazného 
stanoviska.  

 
Navržená opatření v dokumentaci jsou proto na základě posouzení v rámci 

přípravy posudku a s ohledem na obdržená vyjádření k dokumentaci upravena s tím, že 
opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel 
respektovat, nejsou v obecné poloze v rámci podmínek návrhu závazného stanoviska 
reflektována, stejně jako opatření, která jsou již součástí záměru předloženého pro 
zpracování dokumentace.    

 
Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující 

z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je 
součástí tohoto posudku.       
 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí    
V této části dokumentace je uveden přehled použitých metod týkajících se hodnocení 
příslušných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       
       K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) zásadní 
připomínky. Vzhledem k celkovému obsahu dokumentace lze shrnout, že přístupy při 
zpracování dokumentace odpovídají charakteru posuzovaného záměru (postupný útlum 
dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019), stejně jako použité 
metody prognózování a výchozí předpoklady při hodnocení vlivů.    

 
 Jak již bylo výše uvedeno, predikce vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví je v dokumentaci řešena s využitím standardních modelů a metodik. Zvýšená 
pozornost byla věnována zpřesnění poklesů terénu a z toho vyplývajících vlivů,  
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hodnocením znečištění ovzduší a hlukové situace, která byla podkladem pro hodnocení 
zdravotních rizik (v přílohové části dokumentace je kromě jiného k dispozici mapa 
poklesů, hydrogeologické posouzení, rozptylová studie, hluková studie a posouzení vlivů 
na veřejné zdraví). Adekvátní pozornost byla věnována i dalším aspektům vlivů záměru 
na životní prostředí (v přílohové části dokumentace je k dispozici plán sanace 
a rekultivace, posudek otřesů a seismicity a  posouzení rizika nekontrolovatelných 
výstupů karbonských a důlních plynů na povrch). Dokumentace se soustřeďuje na 
rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a odpovídá zásadním 
požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.       
 
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích    
S ohledem na rozsah a komplikovanost řešeného záměru je uveden přehled nejistot 
a neurčitostí, se kterými bylo nutno se vypořádat, případně jejich řešení odkázat na prováděcí 
projektovou dokumentaci a realizaci záměru. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       
      K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru (postupný 
útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) zásadní 
připomínky. Dokumentace se soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené 
s posuzovaným záměrem a odpovídá zásadním požadavkům správné praxe hodnocení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Při zpracování dokumentace se nevyskytly 
žádné zásadní nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného 
v dokumentaci. V rámci dokumentace byly soustředěny relevantní dostupné údaje 
týkající se dotčeného území a posuzovaného záměru, které umožňují uzavřít posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb.     

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

následků hornické činnosti) bude standardně předmětem další přípravy záměru,  
a to i  na základě požadavků, resp. podmínek vyplývajících z posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb.     
 
ČÁST  E  dokumentace 
POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)    
 
Variantní řešení v rámci uvedeného záměru není uvažováno. Oznamovatel předložil 
jednovariantní řešení, které lze s ohledem na charakter záměru považovat za akceptovatelné. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       
      Porovnání variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl předložen v dokumentaci jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě 
(tj. bez realizace předloženého záměru), která tak představuje zároveň variantu 
referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je integrální součástí 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.). 
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Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru 
obligatorní, předložené řešení záměru v dokumentaci je možno považovat s ohledem na 
charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické 
činnosti v roce 2019) za dostačující k uzavření posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.   

 
ČÁST  F  dokumentace 
ZÁVĚR 
 
Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí je možno konstatovat, že záměr 
je možno pokládat za podmíněně akceptovatelný a doporučit k dalšímu řízení a realizaci. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

Závěr dokumentace odpovídá zjištěním uvedeným v předchozích částech 
dokumentace. Za předpokladu respektování opatření spojených se záměrem a opatření 
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze v návaznosti na komentář 
v rámci hodnocení části D.III. dokumentace konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru 
na  životní prostředí a veřejné zdraví budou celkově přijatelné.         
 
ČÁST  G  dokumentace 
VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU    
 
Je uvedeno shrnutí základních údajů o záměru a jeho vlivech na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

K této části dokumentace nejsou připomínky (všeobecné shrnutí odpovídá 
zjištěním v rámci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 
provedeného v dokumentaci) s tím, že k  jednotlivým záležitostem tohoto shrnutí jsou 
relevantní příslušná výše uvedená posouzení zpracovatele posudku.    
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl předložen v dokumentaci jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě 
(tj. bez realizace předloženého záměru), která tak představuje zároveň variantu 
referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je integrální součástí 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.). 

 
 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní 
hranice 

 
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 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví je bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.      
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ 

STUPEŇ  POZNÁNÍ  POKUD JDE  O  ZNEČIŠŤOVÁNÍ  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  
          
    Technické řešení záměru je v dokumentaci 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 
č. 100/2001 Sb. 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 č. 100/2001 Sb., které jsou  v rámci 
návrhu závazného stanoviska formulovány pro příslušný úřad – Ministerstvo životního 
prostředí, jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.    
 
 
IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  K  JEJICH  MONITOROVÁNÍ 

       
Navržená opatření v dokumentaci jsou na základě posouzení v rámci zpracování 

posudku a s ohledem na obdržená vyjádření k dokumentaci doplněna a event. zpřesněna 
s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, které musí 
oznamovatel respektovat, nejsou v obecné poloze v rámci podmínek návrhu závazného 
stanoviska reflektována, stejně jako opatření, která jsou již součástí záměru 
předloženého v dokumentaci (viz i komentář k části D.IV. dokumentace na str. 36 tohoto 
posudku).  

 
Relevantní opatření týkající se prevence, vyloučení, snížení a kompenzace  

potenciálních nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.     
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V. VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH  OBDRŽENÝCH  VYJÁDŘENÍ  K  DOKUMENTACI 
    
 Zpracovateli tohoto posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu – Ministerstva 
životního prostředí předána vyjádření obdržená k oznámení záměru a  k  dokumentaci podle 
§ 6 a § 8 zákona č. 100/2001 Sb.      
 

Vzhledem k tomu, že vyjádření obdržená k oznámení záměru byla překonána 
dokumentací a vyjádřeními obdrženými k dokumentaci, jsou v tomto posudku vypořádána 
všechna vyjádření obdržená k dokumentaci.   

 
Pro úplnost se dále uvádí, že na veřejném projednání záměru „Pokračování hornické 

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

     
 
1. Vyjádření statutárního města Karviné 
 (č.j.: MMK/027649/2019 ze dne 21. 3. 2019)     
             
Podstata vyjádření 
    
Statutární město Karviná s dokumentací souhlasí, za předpokladu dodržení následujících 
opatření: 
1. V rámci řešení rekultivační etapy záměru do roku 2030 z důvodu prašných emisí nadále 

optimalizovat režim technických rekultivací ve smyslu omezení aktivní plochy 
rekultivací na 4 ha místo navrhovaných 5 ha. 

2. Nadále uplatňovat organizaci rekultivačních prací spojených s návozem hlušin 
a formováním rekultivačních prostorů tak, aby byl vyloučen provoz dozérů v noční 
směně. 

3. Podrobně rozpracovat socioekonomické aspekty ukončení hornické činnosti v DP Lazy 
k aktuálnímu termínu ukončení provozu včetně návrhu příslušných kompenzačních 
opatření socioekonomického charakteru. 

4. Na základě průběžného monitoringu důlních plynů rozpracovat podle konkrétních 
podmínek v době uzavírání dolu komplexní soubor protiplynových opatření k prevenci 
výstupů důlních plynů na povrch včetně bezpečnostních aspektů s důrazem především na 
severní část DP Lazy. 

5. Veškeré odpady ukládat na místa k tomu určená dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6. 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. 

7. Soustavně vyhodnocovat možnost zamokření půd v okolí zátop. V plochách ZPF, kde 
dojde vlivem deformací terénu k zamokření půd a je to technicky a vzhledem k přírodním 
podmínkám možné, provést trvalé odvodnění půd. 

8. V lokalitách, kde se odvodnění jeví jako ekonomicky či technicky nevýhodné, případně 
z důvodu ochrany přírody nežádoucí, vyjmout plochy ze ZPF a ponechat je přirozenému 
vývoji jako mokřad nebo vodní plochu. 

9. Těžiště zásahů do porostů dřevin realizovat v období vegetačního klidu. 
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10. Zajišťovat stabilní provozuschopnost silnice 1/59 s dodržením dané kapacity 
projíždějících vozidel. 

 
Vypořádání vyjádření 
 
K jednotlivým navrhovaným opatřením se uvádí následující. 
ad  1. Relevantní opatření týkající se omezení emisí tuhých znečišťujících látek 

je zahrnuto do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – 
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

ad  2. Relevantní opatření týkající se vyloučení provozu dozérů v noční směně 
je zahrnuto do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – 
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

ad  3. Pokud se jedná o uváděnou problematiku socioekonomických aspektů ukončení 
hornické činnosti, podle údajů vyžádaných od oznamovatele záměru nebude 
s ukončením dobývání uhlí na Dole Lazy spojeno žádné hromadné propouštění, 
jako tomu bylo na Dole Paskov. Zaměstnanci budou převedeni na ostatní činné 
doly v rámci OKD, a.s. a odejdou pouze ti, kteří budou sami chtít (předčasné 
důchody, zdravotní důvody, a pod.). 

ad  4. Předmětná problematika byla řešena v Posouzení výstupů karbonských a důlních 
plynů na povrch, které je přílohou č. 9 dokumentace a ze kterého vyplynula  
příslušná opatření. Tato opatření jsou zahrnuta do podmínek návrhu závazného 
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je 
součástí tohoto posudku. 
Řešení bezpečnostních aspektů vyplývá z příslušných právních předpisů, které 
oznamovatel záměru musí respektovat, a v tomto smyslu je proto i součástí 
záměru. 

ad  5. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o upozornění 
vyplývající z obecně závazného právního předpisu, který musí oznamovatel 
záměru respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů 
proto nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu závazného stanoviska 
reflektována).  

ad  6. Relevantní opatření týkající se sledování režimu podzemních vod je zahrnuto do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

ad  7. Relevantní opatření týkající se zamokření půd je zahrnuto do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, 
který je součástí tohoto posudku. 

ad  8. Relevantní opatření týkající se zemědělského půdního fondu je zahrnuto do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

ad  9. Relevantní opatření týkající se zásahů do porostu dřevin je zahrnuto do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

ad  10. Provozuschopnosti silnice 1/59 je ze strany OKD, a.s. ve vztahu k vlivům z Dolu 
Lazy věnována soustavná pozornost (silnice se 2-x ročně výškově zaměřuje 
a výsledky se zasílají na ŘSD). Z údajů vyžádaných od oznamovatele záměru 
vyplývá, že v roce 2019 (od 05/2019) je v oblasti vlivů z Dolu Lazy plánovaná 
generální oprava povrchu silnice I/59 o délce cca 1 600 m (v úseku km 9,400 – 
11,000). Stejně tak  i ve výhledu, v případě zjištění  ovlivnění této pozemní 
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komunikace, je OKD, a.s. připravena (pokud se prokáže, že se jedná o důlní 
škodu) tuto situaci ve vzájemné součinnosti s vlastníkem pozemní komunikace 
řešit.  
Relevantní opatření týkající se silnice I/59 je zahrnuto do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, 
který je součástí tohoto posudku  

 
2. Vyjádření města Orlové 
 (ze dne 11. 3. 2019)     
             
Podstata vyjádření 
    
a)  Do budoucna má město Orlová zájem, aby na maximální možné ploše zájmového území 

byla realizována průmyslová zóna s preferencí kolejové dopravy. 
 
b) Žádáme aktualizovat objektivnost potřeby demolice všech stavebních objektů včetně 

infrastruktury (sítí) ve vztahu k maximálnímu zachování průmyslového potenciálu 
lokality, pro další využití pro průmysl, neboť plocha je mimo urbanizované území. 

 
c) Žádáme v této souvislosti zohlednit aktuální stav a strategickou pozici zájmového území 

pro aktivity v rámci MSK (zařízení pro nakládání s odpady - třídička, MBÚ atp.). 
 
d) Žádáme aktualizovat komplexní plán sanací a rekultivací – přehodnotit cílové 

rekultivační stavy na současnou situaci a potřeby udržitelného rozvoje města (revitalizace 
MSK – podpora státu programu „Restart“ a s ohledem na další budoucí dotační možnosti 
v oblasti „podpora zaměstnatelnosti“). 

 
e) V rámci biologické rekultivace požadujeme nezalesňovat aktivní potenciálně jinak 

využitelné plochy - dle bodu d). 
 
f) Úplnou rekultivaci území – napojení rekultivovaných ploch na již rekultivovanou nebo 

rekultivacemi nezasaženou krajinu, určení hospodářského využití nebo jiného funkčního 
využití území. 

 
g) Důsledné odstranění infrastruktury pro těžbu z krajiny, pokud nebude využita do 

budoucna. 
 
h) Zachování prostupnosti krajiny. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a)   Navrhované řešení v rámci posuzovaného záměru výhledu/požadavku 

uvedenému ve vyjádření nebrání. Kolejová vlečka by měla být zachována. 
 
ad  b) Navrhované řešení v rámci posuzovaného záměru výhledu/požadavku 

uvedenému ve vyjádření nebrání. Demolovat se budou pouze objekty 
v ochranném pásmu tří jam (vtažných č. 2 a 5 a výdušné č. 6) v souladu 
s požadavky báňských právních předpisů a úpravárenský komplex.  
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ad  c) Navrhované řešení v rámci posuzovaného záměru výhledu/požadavku 
uvedenému ve vyjádření nebrání. 

 
ad  d) V návaznosti na komentář v bodech ad  a) až ad  c) tohoto vypořádání vyjádření 

se uvádí, že Plán sanací a rekultivací se aktualizuje každoročně a předkládá se ke 
schválení Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského 
a Olomouckého, který v rámci schválení čerpání finanční rezervy komunikuje 
i s obcí. 
Aktualizovaný harmonogram asanačně rekultivačních staveb (v období 2019 - 
ukončení rekultivačních prací), které byly komentovány na str. 40 – 42 
dokumentace, je uveden v rámci posouzení části dokumentace B.I. Základní 
údaje na str. 11 tohoto posudku.    

 
ad  e) S odkazem na komentář v bodě ad d) tohoto vypořádání vyjádření se uvádí, že 

řešené asanačně rekultivační stavby není s uvedeným požadavkem v rozporu. 
U plochy „Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy VI. etapa“, pro 
kterou je již zpracována PD, a připravovanou VIII. etapu bylo odsouhlaseno 
ukončení rekultivace pouze minimálním překryvem zeminou cca 20 cm 
a zatravnění (ke snížení prašnosti). 

 
ad  f) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  d) tohoto 

vypořádání vyjádření. 
 

ad  g) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  b) tohoto 
vypořádání vyjádření. 

 
ad  h) Posuzovaný záměr nekoliduje s požadavkem k zachován prostupnosti krajiny.  
 
3. Vyjádření Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí 

a odbor školství a rozvoje 
 (č.j.: SMK/045169/2019 ze dne 19. 3. 2019)    
          
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska územní plánování je záměr v zájmovém území přípustný za předpokladu, že: 

1. Neznemožní realizaci navržené veřejně prospěšné stavby ozn. D199 - I/59 úsek 
Petřvald (R67) - Karviná (I/67), rozšíření na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici 
I. třídy.  

2. Nebude mít negativní vliv na stávající územní systém ekologické stability na 
regionální biocentrum ozn. RBC 170. 

3. Nebude mít negativní vliv na stávající civilizační hodnoty (dopravní a technická 
infrastruktura) a přírodní hodnoty území (vodní toky, vodní plochy, lesy, …). 

 
b) Z hlediska státní památkové péče se požaduje, aby poklesovou aktivitou v závěrečné 

fázi hornické činnosti nebyly dotčeny kulturní památky nacházející se v části města 
Karviná-Doly (dokumentace dostatečně neumožňuje posoudit, zda záměr negativně 
neovlivní chráněné památkové hodnoty staveb kulturních památek na území města 
Karviné): 
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1. Kostel sv. Petra z Alkantary (ústřední seznam kulturních památek rejstř. číslo 
44814/8-764); 

2. Těžní věž, strojovna, kotelna a těžní věž Walsum v areálu uhelného hlubinného dolu 
Austria (Barbora) (ústřední seznam kulturních památek rejstř. číslo 49082/8-4012); 

3. Těžní věž a budova č. 1, těžní věž a budova č. 2 a strojovna v areálu 
uhelného hlubinného dolu Gabriela (ústřední seznam kulturních památek rejstř. číslo 
49083/8-4011). 

 
c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou k dokumentaci připomínky.  
 
d) Z hlediska ochrany vod nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
e) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
f) Z hlediska státní správy lesů nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
g) Z hlediska státní správy myslivosti nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
h) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
i) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
j) Z hlediska zájmů podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, se s dokumentací souhlasí bez stanovení podmínek. Upozorňuje se, 
že pokud dojde k ovlivnění kvality zasažených pozemních komunikací (pokles, střihy 
apod.) zajistí oznamovatel nebo jím pověřená osoba po projednání s vlastníkem nebo 
správcem předmětných pozemních komunikací řádnou opravu a uvedení těchto 
komunikací do nezávadného stavu. 

 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a)   Na záležitosti uvedené ve vyjádření nebude mít posuzovaný záměr vliv. 
 
ad  b) Hornickou činností v rámci posuzovaného záměru, která bude ukončena v roce 

2019, nebude ovlivněna ani jedna z památek na území města Karviné 
uvedených ve vyjádření.  

 
ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  f) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  g) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  h) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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ad  i) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  j) Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že v případě zjištění  takového 

ovlivnění pozemních komunikací je OKD, a.s. připravena (pokud se prokáže, že 
se jedná o důlní škodu) tuto situaci ve vzájemné součinnosti s vlastníkem 
pozemní komunikace řešit.  

 Relevantní opatření týkající se silnice I/59 a silnice II/47210 jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku  

 
4. Vyjádření Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí  
 (zn.: MUOR 19847/2019 ze dne 11. 3. 2019)    
          
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska ochrany vod nejsou k záměru námitky a nepožaduje se dokumentaci 

dopracovat. 
 
b) Z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek. 
 
c) Z hlediska odpadového hospodářství se uvádí, že v části B.I.6. dokumentace, v článku 

„K fázi útlumu činností, II. etapa útlumu“ se hovoří o likvidaci nepotřených povrchových 
objektů a následném odvozu materiálů z demolic na skládku nebo do šrotu. Dle 
Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a v souladu s ustanoveními § 12 
a 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu v platném znění, na povrchu terénu nelze využívat stavební 
a demoliční odpad, s výjimkou recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu. 
Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně k původnímu 
účelu, doporučuje se odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten dále využít, 
buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy, nebo materiálově 
využít jako upravený stavební odpad jako náhradu primárních surovin. Stavební 
a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu lze využívat na povrchu terénu 
pouze při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnící vrstvy skládky. 

 
d) Z hlediska ochrany přírody a krajiny se uvádí, že pokud při realizaci dojde ke škodlivému 

zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů, je nutno požádat Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje o udělení výjimky dle § 56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 
K předložené dokumentaci z hlediska potřeb dalšího dopracování nejsou připomínky. 

 
e) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky.  
 
f) Z hlediska státní správy lesů nejsou připomínky. 
 
g) Ve vztahu k zákonu č. 13/1995 Sb., o pozemních komunikacích, Městský úřad Orlová, 

odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad trvá na využívání navržené sítě 
přepravních tras pro určené druhy dopravovaného materiálu, tak jak jsou stanoveny 
v dokumentaci.  
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Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  c) Vzhledem k obsahu vyjádření se uvádí, že se jedná o upozornění vyplývající 

z obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel záměru 
respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů proto 
nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu závazného stanoviska 
reflektována). Přitom budou zvažována i doporučení uvedená ve vyjádření.  

 
ad  d) Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o upozornění 

vyplývající z obecně závazného právního předpisu, který musí oznamovatel 
záměru respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů proto nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu závazného 
stanoviska reflektována).  

 
ad  e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  f) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  g) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

   
5. Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství 
(č.j.: MSK 25405/2019 ze dne 21. 3. 2019)        

 
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska odpadového hospodářství jsou k záměru stanoveny tyto podmínky: 

1. V dokumentaci pro následující správní řízení bude uvedena bilance a seznam 
použitých výplňových materiálů, které budou využity k zahlazování následků 
hornické činnosti prováděním rekultivace zasaženého území. 

2. V případě, že k rekultivaci území budou využívány odpady z demolic objektů 
(dle dokumentace na parcele č. 1573 k.ú. Lazy u Orlové, v množství cca 60 000 tun), 
budou tyto granulometricky upraveny do podoby recyklátu. Recyklát musí splňovat 
kritéria na obsah škodlivin stanovená v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
b) Z hlediska státní správy lesů se uvádí, že veřejné zájmy, chráněné zákonem 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. 

 
c) Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své 

kompetenci nemá krajský úřad k dokumentaci připomínky. 
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Vypořádání vyjádření 
       
ad  a) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující. 

1. Relevantní opatření týkající se bilance a seznamu použitých výplňových 
materiálů, které budou využity k zahlazování následků hornické činnosti 
prováděním rekultivace zasaženého území, je zahrnuto do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, 
který je součástí tohoto posudku.          

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o upozornění 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů které musí oznamovatel 
záměru respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů proto nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu závazného 
stanoviska reflektována). 

 
ad  b) Vzhledem k  obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře 
 
ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
6. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Ostrava 
 (č.j.: ČIŽP/49/2019/1938 ze dne 22. 3. 2019)         
       
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska ochrany vod se požaduje plnění podmínek uvedených v dokumentaci ve 

„shrnutí“ kapitoly D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody vyplývajících 
z aktualizovaného hydrogeologického posouzení (březen 2018).  

 
b) Upozorňuje se, že v současné době nádrže povrchové vody „Panský stav“ a „Ignačok“ 

plní retenční funkci vody přiváděné z Těrlicka a částečně vody z povodí těchto nádrží, 
která je následně využitá pro provozní účely dolu. Tyto spojené nádrže jsou významnými 
krajinnými prvky v okolí dolu a z hlediska jejich biologické cennosti jsou uvedeny ve 
výčtu významných stanovišť a biotopů. Hladina a kvalita vody je hydrologicky výrazně 
ovlivňována přítokem vod z Těrlicka v množství okolo cca 400-500 tisíc m3 ročně. 
Dokumentace ale neřeší dopady na nádrže „Panský stav“ a „Ignačok“ po ukončení čerpání 
provozní vody z Těrlicka. ČIŽP požaduje vyhodnotit vliv ukončení čerpání provozní vody 
z Těrlicka na nádrže „Panský stav“ a „Ignačok“.  

 
Vypořádání vyjádření    
 
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že relevantní opatření k ochraně 

vod rezultující z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.    

 
ad  b) Z údajů vyžádaných od oznamovatele záměru vyplývá, že se zatím neuvažuje 

o ukončení čerpání provozní vody z Těrlické nádrže do nádrží Panský stav 
a Ignačok u Dolu Lazy, a to min. po dobu ukončení hornické činnosti a následné 
likvidace dolu, tj. cca do roku 2023.   
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Ve vztahu ke zmiňované problematice ukončení čerpání vody z Těrlické nádrže 
se dále uvádí, že ze starých katastrálních map je zřejmé (viz i obr. 3 na str. 8 
aktualizace hydrogeologického posouzení, která je přílohou č. 8 dokumentace), že 
útvary povrchových vod existovaly i v minulosti a že se plocha nádrže Ignačok 
poklesovou činností výrazně zvětšila.   
Z aktuálního měření hloubky v nádržích (dne 30. 4. 2019) vyplývá, že v nádrži 
Panský stav je max. hloubka 5,7 m, v nádrži Ignačok 11 m. 
Pokud jde o otázku snížení vodní hladiny v nádržích v návaznosti na čerpání  
a spotřebu, evidence se nevedla.  Podle sdělení oznamovatele záměru bylo ale od 
ledna 2019 dosud odebráno cca 200 000 m3 vody a ke snížení hladin nedošlo, 
i když voda nebyla dočerpávána (doplňování vody bylo prováděno do prosince 
2018). Situace bude dále sledována.  
Vzhledem k výše uvedenému lze předpokládat, že vodní hladiny zůstanou 
v nádržích zachovány s tím, že mohou kolísat v závislosti na srážkách. K většímu 
poklesu vodních hladin v nádržích by mohlo dojít v případě extrémního sucha 
(kdy dochází i k vysychání Těrlické přehrady).  
Ve vztahu k vlivům na biotu lze v případě ukončení čerpání vody z Těrlické 
nádrže na základě výše uvedených údajů o objemu a hloubce nádrží 
předpokládat, že  nedojde k výraznému ovlivnění vodního prostředí v nádržích 
za normálních klimatických podmínek např. ve smyslu skokového snížení 
hladiny a objemu vody v obou nádržích, případně k jejich přeměně na mokřad 
nebo vyschnutí. V tomto smyslu zatím nadále budou zachovány parametry 
prostředí ekosystému stojatých vod.  Nelze však zcela vyloučit stav, kdy může 
výhledově  dojít ke snížení výměry i objemu, spojenému i s postupnou změnou 
kvality vody v neprospěch  druhů nebo skupin organismů s užší ekologickou 
valencí (citlivějších vůči změnám kvality, např. některých bezobratlých živočichů 
– makrozoobentosu apod.), výraznější změny ve složení makrofytní vegetace 
předpokládány nejsou.   
S ohledem na vyjádření se doporučuje zahájit monitoring výšky hladiny a kvality 
vody a hydrobiologický monitoring 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, jehož součástí bude 
popřípadě i návrh opatření k omezení případných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí.    
Relevantní opatření týkající se zahájení monitoringu a komplexního vyhodnocení 
vlivu ukončení čerpání vody z Těrlické nádrže do nádrží Panský stav 
a Ignačok, jsou zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro 
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto 
posudku.      

 
7. Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
 (č.j.: KHSMS 7956/2019/KA/HOK ze dne 15. 3. 2019)  
         
Podstata vyjádření 
  
Dokumentace dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní 
prostředí jako přijatelný. 
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Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.     
 
8. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého 
 (zn.: SBS 05577/2019/OBÚ-05/2 ze dne 21. 2. 2019)  
         
Podstata vyjádření 
 
K dokumentaci nejsou připomínky. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
    
9. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší 
 (ev.č.: ENV/2019/VS/12072 ze dne 21.3.2019)   
          
Podstata vyjádření 
 
Záměr je možné považovat z hledisky kvality ovzduší za akceptovatelný. Je třeba v souladu 
s výpočtem v rozptylové studii přepravovat maximum materiálu za pomocí železniční vlečky 
a důsledně dodržovat opatření stanovená k ochraně ovzduší v kapitole D.IV. dokumentace. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že relevantní opatření týkající se 
ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný 
úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.               
 
10. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod  
 (ev.č.: ENV/2019/VS/12072 ze dne 15. 3. 2019)   
       
Podstata vyjádření 
 
Souhlasíme s doporučeními vedoucími k omezení negativních vlivů záměru na vodní útvary: 
1.  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. 

2. 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. 

3. Po ukončení činnosti dolu zajistit aktualizaci analýzy rizika staré ekologické zátěže 
z roku 1999. 

4. V případě demolice areálu dolu nebo jeho části po ukončení činnosti zajistit selektivní 
odběry a analýz u demoličního materiálu z objektů s nakládáním se ZL a NCHLaP. 
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5. Po ukončení činnosti dolu zajistit monitoring hydrochemického stavu povrchových vod 
po dobu 3 let od ukončení stávající činnosti v areálu dolu, a to z nádrže Liberďok 
a z Orlovské Stružky za poslední odkalovací nádrží. 

Při dodržení doporučených opatření nejsou k dokumentaci žádné další připomínky. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že relevantní opatření k ochraně vod 
rezultující z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, 
který je součástí tohoto posudku.    
 
11. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX 
 (ev.č.: ENV/2019/VS/12072 ze dne 20.3.2019)   
      
Podstata vyjádření 
 
a) Dokumentace ve svém úvodu na straně 5 popisuje dosavadní vývoj týkající se 

posuzování vlivů dané hornické činnosti od roku 2016. Výsledkem je netypické 
posuzování vlivů záměru, který probíhá již čtvrtým rokem, takže značná část vlivů 
záměru na životní prostředí již nastala. A než bude celý proces posuzování vlivů 
dokončen, vlastní dobývání bude v samotném závěru (jen mimochodem: dokumentace 
uvádí zpracování „září 2018“, na str. 31 je termín ukončení dobývání vyznačen modrým 
písmem, dokládajícím zřejmě dlouhodobou nejistotu). Současně jde o závěrečnou fázi 
dobývání dolu, které probíhá více než 200 let (str. 29). Území dobývacího prostoru tak již 
bylo zásadně ovlivněno a přeměněno, včetně toho, že již proběhly i rozsáhlé sanační 
a rekultivační práce. 
Ve vztahu k dobývání tak již jde v zásadě jen o popis toho, co nastalo. Jedinou výjimkou 
je vliv na přírodní zdroje – zbývající zásoby výhradního ložiska černého uhlí. S tím se 
dokumentace vyrovnává na str. 162 formulací „v rámci vypořádání zásob jako nutnou 
zákonnou podmínku pro podání žádosti o likvidaci hlavních důlních děl zajistit 
ponechání zásob ve státní evidenci“. O zákonné podmínce není pochyb. Současně však 
není pochyb o tom, o čem dokumentace mlčí, že ponechání zásob výhradního ložiska 
v dole je významným negativním vlivem, protože jejich využití po likvidaci dolu je 
z pohledu současných technologií prakticky nemožné. Z dokumentace bez bližší 
kvantifikace, zdůvodnění a skutečného posouzení vlivu vyplývá, že oproti původnímu 
záměru nebudou dobývány zásoby v ohradníku. Této věci rozhodně dokumentace měla 
věnovat náležitou pozornost. Tím spíše, že jde o obecný jev útlumu dolů OKD, a.s., kdy 
jsou na jedné straně zásoby ponechávány nevyužité, a na druhé straně pak nedostatek 
zásob k dobývání vede k úsilí o dobývání v lokalitách, kde od takového záměru bylo 
v minulosti upuštěno a došlo k jinému využití území (viz zejména průmyslová zóna 
v Karviné - Starém Městě). 
 

b) S ohledem na výše uvedené tedy podstatou procesu posuzování vlivů zůstává etapa 
likvidace dolu v podzemí i na povrchu a dokončování sanačních a rekultivačních prací. 
K tomu dokumentace formuluje počínaje stranou 43 řadu doporučení a podmínek 
(i opakovaně). Ty lze akceptovat, a pokud budou ještě relevantní (protože se zde objevují 
i podmínky k vlastnímu dobývání, které téměř jistě nebudou v době vydání stanoviska 
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relevantní, jelikož již nebude žádné navazující řízení povolující další dobývání), měly by 
se stát podmínkami stanoviska. 

 
c) Protože některé vlivy dlouhodobé hornické činnosti se mohou projevit i poměrně 

nečekaně a s větším časovým odstupem, a nelze všechny možnosti postihnout konkrétněji 
formulovanými podmínkami navrženými v dokumentaci, považuje ministerstvo za 
účelné, aby podmínkou stanoviska bylo, že „organizace i po formálním ukončení všech 
likvidačních a sanačních a rekultivačních prací v celém dobývacím prostoru musí jeho 
území sledovat a v případě, že se nově projeví negativní dopady hornické činnosti na 
kteroukoliv složku životního prostředí, zajistí jejich odstranění“. 

 
d) Dále pak ministerstvo požaduje, aby do podmínek stanoviska byla zahrnuta následující, 

týkající se tzv. výplňových materiálů: „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 oznamovatele. Použití jiných hmot je možné pouze ve 
výjimečných případech prokazatelného nedostatku hlušiny. V takovém případě pak 
organizace využije buď hmoty pocházející z likvidace dolu, splňující náležitosti 
příslušných právních předpisů, případně neznečištěné výkopové zeminy a horniny.“ 

 
e) V podmínkách navržených dokumentací je zmiňován opakovaně „ekologický dozor“. Je 

potřebné, aby bylo definováno, jaké náležitosti (kvalifikační předpoklady) musí subjekt 
vykonávající tento dozor splňovat. 

 
f) Opuštění území v důsledku jeho negativního ovlivnění hornickou činností v mnoha 

případech napomáhá šíření invazních druhů rostlin, zejména křídlatek. S ohledem na to 
ministerstvo požaduje, aby ve stanovisku byla uložena podmínka, aby „organizace 
zajišťovala důslednou likvidaci křídlatek na všech plochách sanačních a rekultivačních 
prací a na všech pozemcích ve svém vlastnictví“. 

 
g) V mnoha případech se v rámci jednotlivých dobývacích prostorů OKD, a.s. objevují 

chaotické navážky hlušiny, případně jiných hmot („hromady“ v podobě nákladů 
jednotlivých aut), nejčastěji okolo různých účelových komunikací. Jejich smysl není 
zcela jasný, snad jen snaha se jich zbavit, snad v době provozu vymezovat „koridor“, 
zárodek později nerealizované plošné úpravy území apod. Je žádoucí, aby byla uložena 
podmínka „organizace zajistí odstranění veškerých chaotických navážek kolem 
komunikací v území dobývacího prostoru, pokud jejich další existence nemá 
prokazatelný důvod“. Ministerstvo poznamenává, že v odůvodněných případech připouští 
ponechání takových navážek v nezbytném rozsahu jako trvalých bariér proti nezákonným 
vjezdům na pozemky. V takovém případě je však třeba náležitá tvarová úprava, nikoliv 
soubor hromad, jak byly složeny z jednotlivých automobilů. 

 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a)   Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v úvodu vyjádření se 

poukazuje na netypický vývoj při posuzování předmětného záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., s čím lze souhlasit (proces posuzování není z hlediska 
časového průběhu optimální). Nicméně tento proces posuzování musí být ve 
vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb. dokončen.  
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Z věcného hlediska lze souhlasit i s vyjádřením, že území dobývacího prostoru 
již bylo zásadně ovlivněno a přeměněno, včetně toho, že již proběhly i rozsáhlé 
sanační a rekultivační práce, a to zejména v kontextu ukončení hornické 
činnosti v roce 2019.   
Uvedené skutečnosti se proto projeví při formulování závazného stanoviska 
podle zákona č. 100/2001 Sb., resp. rozsahu podmínek závazného stanoviska.  
Pokud se jedná o uváděnou problematiku ponechání zásob výhradního ložiska 
černého uhlí v dole, z  údajů vyžádaných od oznamovatele záměru vyplývá, že 
dobývání v ochranném pilíři představuje obecně riziko vzniku otřesů a s nimi 
spojené seismické aktivity. Je to způsobeno značnou koncentrací napětí 
v ochranném pilíři, neboť v okolí jsou vyrubány sloje a ukončovány na 
teoretické, vypočtené hranici. Ta vytváří u jam kužel a směrem do hloubky se 
rozšiřuje. V takto ohraničeném prostoru se koncentruje při dobývání napětí, 
které směrem do hloubky vzrůstá.  
Dobývání OPJ Dolu Lazy má oproti jiným jamám nevýhodu, že v nadloží v jeho 
ploše není vyrubána žádná sloj. Ta by totiž mohla vytvořit plochu odlehčení 
a snížit tak riziko otřesů. 
V současné době je teoreticky možné dobývat v OPJ Dolu Lazy sloje 38, 39 a 40. 
Jsou to sloje sedlových vrstev, které jsou složeny z velice pevných lavic písčitých 
hornin. V nich se napětí snadno koncentruje a zkušenosti s otřesy z dobývání 
těchto slojí jsou nepříznivé. 
Dobývání výše položených slojí není možné, protože tam již nejsou přístupová 
otvírková díla. 
Značná koncentrace napětí v ochranném pilíři na Dole Lazy byla zaznamenána 
i při dobývání porubů ve slojích 38, 39 a 40 v 8. kře v oblasti ochranného pilíře 
severních překopů. Přestože zde byly, alespoň částečně, vyrubány v nadloží 
některé sloje a vytvářely tak určité odlehčení v úrovni slojí sedlových vrstev, 
docházelo k otřesům a seismickým projevů až na povrchu. 
Na základě rozboru možných napětí a na základě jeho výpočtů se pak, po 
zvážení rizika otřesů v oblasti OPJ Dolu Lazy, od dobývání OPJ Dolu Lazy 
z bezpečnostních hledisek upustilo.  

  
ad  b) Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí že relevantní opatření (z věcného 

i časového hlediska) týkající se ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný 
úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.    

 
ad  c) Relevantní opatření týkající se sledování ev. negativních dopadů hornické 

činnosti a jejich odstranění je zahrnuto do podmínek návrhu závazného 
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je 
součástí tohoto posudku.    

 
ad  d) Relevantní opatření týkající se provádění navážek v rámci sanací a rekultivací 

území je zahrnuto do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný 
úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.    

 
ad  e) Relevantní opatření týkající se ekologického dozoru při zahlazování následků 

hornické činnosti sanací a rekultivací území je zahrnuto do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, 
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který je součástí tohoto posudku (požadavek k provádění ekologického dozoru 
odborně způsobilou osobou je dostačující).    

 
ad  f) Relevantní opatření týkající se likvidace invazních druhů rostlin je zahrnuto do 

podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.    

 
ad  g) Relevantní opatření týkající se odstranění chaotických navážek hlušiny, 

případně jiných hmot, je zahrnuto do podmínek návrhu závazného stanoviska 
pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto 
posudku.    

 
12. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů  
 (ev.č.: ENV/2019/VS/12072 ze dne 7. 2. 2019)   
       
Podstata vyjádření 
 
K dokumentaci jsou následující připomínky. 
1. V kapitole B.III.3. Odpady v tabulce: Nebezpečné odpady vyprodukované v roce 2017 je 

pod kódem odpadu 16 02 11 chybně uved název odpadu „vyřazené anorganické 
chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky“. Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů, pod kód odpadu 16 02 11 spadají „vyřazená zařízení obsahující 
chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky 
(HFC)“. 

2. V kapitole B.III.3. Odpady v tabulce: Ostatní odpady vyprodukované v roce 2017 je pod 
kódem odpadu 07 02 09 chybně uved název odpadu „odpady jinak blíže neurčené / zbytky 
pryže a dopravníkové pásy“. Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, pod kód 
odpadu 07 02 09 spadají „halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla“. 
Odpady zařazené pod tímto kódem odpadu navíc spadají mezi odpady nebezpečné. 

3. V kapitole B.III.3. ve všech tabulkách (Tabulka: Nebezpečné odpady vyprodukované 
v roce 2017, tabulka: Ostatní odpady vyprodukované v roce 2017 a tabulka: Odpady 
z likvidace povrchových objektů dolu) požadujeme doplnit sloupec, kde bude uveden 
způsob nakládání s jednotlivými odpady. 

4. Dále upozorňujeme, že stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu lze 
využívat na povrchu terénu pouze při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy 
skládky. Odpad podskupiny 17 05 – Zemina kategorie ostatní odpad pak lze mimo místo 
vzniku využívat na povrchu terénu v místech k tomu určených a povolených příslušným 
krajským úřadem, např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených 
povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným 
úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků v souladu s § 12, § 13 a § 14 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 
Vypořádání vyjádření 
 
K jednotlivým záležitostem s uvádí následující. 
ad  1. Vzhledem k  obsahu vyjádření se uvádí, že se jedná o nepřesnost, resp. 

nedopatření, které nemohlo ovlivnit hodnocení vlivů provedené v dokumentaci. 
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ad  2. Vzhledem k  obsahu vyjádření se uvádí, že se jedná o nepřesnost, resp. 
nedopatření, které nemohlo ovlivnit hodnocení vlivů provedené v dokumentaci.    

ad  3. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že dokumentace je v rámci 
daného procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. prakticky již 
ukončeným dokumentem. 
U nebezpečných a ostatních odpadů je u každého druhu odpadu (kódu) uveden 
smluvní partner, který pro OKD, a.s. zajišťuje nakládání s odpadem. 
U odpadů z likvidace povrchových objektů je způsob nakládání s nimi popsán 
pod příslušnou tabulkou na str. 75 dokumentace. 

 
ad  4. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o upozornění 

vyplývající z obecně závazných právních předpisů které musí oznamovatel 
záměru respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů 
proto nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu závazného stanoviska 
reflektována). 

 
13. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru druhové ochrany 

a implementace mezinárodních závazků 
 (ev.č.: ENV/2019/VS/12072 ze dne 9. 2. 2019)   
          
Podstata vyjádření 
 
K záměru nejsou žádné připomínky. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k  obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
14. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru energetiky a ochrany klimatu  
 (ev.č.: ENV/2019/VS/12072 ze dne 21. 2. 2019)   
       
Podstata vyjádření 
 
Odbor energetiky a ochrany klimatu požaduje, aby v další fázi procesu EIA bylo upřesněno, 
kolik množství CO2 vznikne energetickým využitím uhlí, které se plánuje vytěžit v rámci 
předpokládaného vydobytí Dolu Lazy. Požadovaná hodnota není v předmětné dokumentaci 
uvedena. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k  obsahu vyjádření se s ohledem na charakter záměru (postupný útlum 
dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) je požadavek 
z časového hlediska prakticky bezpředmětný. 
Pokud se jedná o věcné hledisko, produkce oxidu uhličitého, který vzniká spalováním 
uhlí, není předmětem tohoto záměru. Tato produkce se týká příslušných odběratelů uhlí 
v závislosti na způsobu nakládání s uhlím (např. spalování v teplárně, výroba koksu).   
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15. Vyjádření Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu 
 (zn.: 166/2019-910-UPR/2 ze dne 13. 3. 20189)   
          
Podstata vyjádření 
 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy 
souhlasíme s dokumentací s podmínkou, že požadujeme vymezit a chránit stávající 
silnici I/59 a koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby I/59 v úseku Petřvald – Karviná, 
rozšíření na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici I. třídy, a to z důvodu, že Zásady územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje vymezují koridor veřejně prospěšné stavby pro přestavbu 
silnice I/59 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci včetně nových  
mimoúrovňových křižovatek ve koridoru (koridor je vymezen v šířce cca 25 – 50 m od osy 
komunikace). Tento koridor je v územním plánu Orlová zpřesněn na proměnlivou šířku 
a vymezen jako veřejně prospěšná stavba VD2. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Provozuschopnosti silnice 1/59 je ze strany OKD, a.s. ve vztahu k vlivům z Dolu Lazy 
věnována soustavná pozornost (silnice se 2-x ročně výškově zaměřuje a výsledky se 
zasílají na ŘSD). Z údajů vyžádaných od oznamovatele záměru vyplývá, že v roce 2019 
(od 05/2019) je v oblasti vlivů z Dolu Lazy plánovaná generální oprava povrchu silnice 
I/59 o délce cca 1 600 m (v úseku km 9,400 – 11,000). Stejně tak  i ve výhledu, v případě 
zjištění  ovlivnění této pozemní komunikace, je OKD, a.s. připravena (pokud se prokáže, 
že se jedná o důlní škodu) tuto situaci ve vzájemné součinnosti s vlastníkem pozemní 
komunikace řešit. 
Pokud se jedná o koridor zmiňovaný ve vyjádření, navrhované řešení v rámci 
posuzovaného záměru požadavku uvedenému ve vyjádření nebrání.  
Relevantní opatření týkající se silnice I/59 je zahrnuto do podmínek návrhu závazného 
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí 
tohoto posudku. 
  
16. Vyjádření spolku Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s. 
 (ze dne 21. 3. 2019)   
 
Podstata vyjádření 
 
Se záměrem nelze v současnosti souhlasit vzhledem k níže uvedené a v dokumentaci stále 
nevypořádané problematice: 
1. Hráz včetně celého uložiště Elektrárny Dětmarovice „Zimný Důl“ nacházející se na SZ 

okraji hodnoceného území je nutné vnímat jako celek, přestože se dá z dokumentace 
dovodit, že se nachází jen částí v dosahu předpokládaných důlních vlivů. Hlavním 
rizikovým faktorem je vliv poklesů na statiku a stabilitu hráze, kdy v současné chvíli není 
znám žádný výsledek probíhajícího geotechnického monitoringu, na jehož výsledek je 
nutné vyčkat k jeho vyhodnocení a případně zapracování dalších podmínek do 
dokumentace. Z pravidelně prováděných pochůzek složiště popelovin byly zaznamenány 
viditelné zátrhy v tělese hráze vznikající s určitostí v souvislosti s dlouhodobým 
působením probíhajících poklesů pocházejících z dobývání v DP Lazy. Přestože nová 
varianta poklesů může působit na hráz v nižší míře než u varianty původní, je nutné celou 
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situaci stavu hráze vnímat opravdu jako vysoké riziko. Je proto žádoucí zajistit 
odpovídajícím způsobem ochranu uložiště popelovin včetně hráze. 

2. Převozy všech materiálů především pro rekultivaci požadujeme maximálně eliminovat 
v pohybu po komunikacích z důvodu šíření prašnosti a hluku. Je nutné vyloučení 
zahušťování dopravy v dopravních špičkách, které je nežádoucí, a je nutné je realizovat 
také v dostatečném časovém předstihu. Kumulace dopravy ze záměrů, jako je plánovaná 
výroba TAP s jejich spalováním v Teplárně Karviná spol. Veolia a vybudování a provoz 
PZ Nad Barborou není nijak vyhodnocen. 

3. Požadujeme vypracovat harmonogram a přesný návrh komplexního řešení následků 
veškeré hornické činnosti, včetně odstranění povrchových provozů, ale také ve vztahu 
k okolní krajině zasažené hornickou činností, se zajištěním dostatečné infrastruktury 
a jejího vybavení s napojením na Havířov, Karvinou i Ostravu. 

4. U všech ploch při následné rekultivaci území zasaženého vlivy pocházejících z hornické 
činnosti je nutné dostatečně dlouho, pravidelně a účinně likvidovat šíření všech 
nežádoucích invazních organizmů a taktéž dostatečně dlouho i aktivně podporovat v růstu 
a rozvoji původní životaschopné druhy s ohledem na měnící se  klimatické podmínky 
zdejšího podnebního pásma. 

5. Není vypracován aktuální stav vyhodnocení plnění všech podmínek souhlasných 
stanovisek Ministerstva životního prostředí z předchozích posuzování vlivů záměrů na 
životní prostředí při realizované hornické činnosti OKD, a.s. Důlní závod 1 v DP Lazy. 
Vyhodnocení plnění považujeme za nutné zpracovat k jeho případnému zahrnutí do 
podmínek nového  souhlasného stanoviska. 

6. Pro zajištění optimální dopravní obslužnosti a především možností dodržení dojezdových 
časů pro složky Integrovaného záchranného systému v regionu zajistit stav 
komunikace I/59, především v úseku Orlová-Město a Karviná-Doly, bez omezení 
rychlosti pod 90 km/h. 

7. V požitých textech dokumentace navrhujeme odstranit rozdíl pro významy „do vydobytí“ 
a do „ukončení těžby“, které mohou mít v chápání veřejnosti jiný časový horizont.   

 
Vypořádání vyjádření 
 
K jednotlivým záležitostem se uvádí následující. 
ad  1. Problematika týkající se úložiště popílku Zimný důl Elektrárny Dětmarovice, a.s. 

je popsána v hydrogeologickém posouzení (Ing. Pavel Malucha, Ph.D., Green Gas 
DPB, a.s.), které je přílohou č. 8 dokumentace.  
Monitoring stability hráze úložiště prováděla pro Elektrárnu Dětmarovice, a.s. 
firma K-GEO, s.r.o., v současné době po výběrovém řízení firma INSET, s.r.o. 
V rámci monitoringu hladin podzemní vody, prováděného pro OKD, a.s. firmou 
Green Gas DPB, a.s., jsou sledovány v těsné blízkosti lokality vrty, resp. studny 
ZDM a STL-1, které nevykazují zvýšenou hladinu podzemní vody.  
Podle údajů vyžádaných od oznamovatele záměru nebylo za posledních min. 10 
let ze strany Elektrárny Dětmarovice, a.s. nárokováno či  avizováno žádné 
poškození jeho majetku. V případě takového zjištění je OKD, a.s. připravena 
(pokud se prokáže, že se jedná o důlní škodu) tuto situaci ve vzájemné součinnosti 
s Elektrárnou Dětmarovice, a.s. řešit. 
Oproti oznámení záměru došlo vlivem upuštění od dobývání OPJ Dolu Lazy 
(z bezpečnostních hledisek) k nové situaci v poklesové aktivitě terénu, která je 
řešena v dokumentaci. Plošná redukce poklesů byla predikována i na SZ okraji 
ovlivněné plochy, kde původně okraj vlivů zasahoval většinu areálu úložiště 
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včetně jeho hráze. Tím došlo k ústupu dosahu vlivů o cca 220 m směrem na JV, 
takže původní pokles hráze o 4 – 50 cm v délce 360 m se mění na 4 – 15 cm 
v délce 170 m. 
Vzhledem k tomu, že jde o postupný útlum  dobývání černého uhlí s ukončením 
hornické činnosti v roce 2019, lze ve vztahu k úložišti hovořit i o postupném 
doznívání poklesové aktivity. 

ad  2. Řešení přepravy příslušných materiálů je uvedeno v dokumentaci s tím, že tato 
přeprava byla podkladem pro zpracování rozptylové studie a hlukové studie. 
Z výsledků těchto studií vyplývá, že z tohoto pohledu je záměr z hlediska ochrany 
ovzduší a hlukové situace přijatelný. Doprava na silniční síti vyvolaná 
posuzovaným záměrem je ve vztahu ke stávajícím, resp. výhledovým intenzitám 
dopravy na silniční síti nevýznamná. Časový harmonogram převozu materiálů 
bude logisticky dořešen pro omezení špičkové dopravy na silniční síti v rámci 
další přípravy záměru. Relevantní opatření týkající se dořešení časového 
harmonogramu převozu příslušných materiálů je zahrnuto do podmínek návrhu 
závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, 
který je součástí tohoto posudku. 
S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí 
s ukončením hornické činnosti v roce 2019) se dále uvádí, že vlivy obslužné 
dopravy na ovzduší a hlukovou situaci budou krátkodobé. 
Pokud se týká uváděné problematiky kumulace vlivů, 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 činností v době plného provozu i doznívajícího provozu však 
bude doprava v období vlastní likvidace Dolu Lazy 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 se záměry 
uvedenými ve vyjádření 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 záměrů uvedených ve vyjádření.  

ad  3. Příslušné údaje jsou uvedeny v dokumentaci. Pokud se jedná o důlní škody na 
infrastruktuře jsou standardně řešena ve vztahu k příslušným báňským 
předpisům ve spolupráci s jejími vlastníky či správci. 

ad  4. Relevantní opatření týkající se likvidace invazních druhů rostlin je zahrnuto do 
podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

ad  5. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že plnění podmínek příslušného 
stanoviska vydaného podle zákona č. 100/2001 Sb. je předmětem posouzení 
zpracovávaného pro OKD, a.s. jednou ročně (v případně závažných změn 
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v těžební činnosti i častěji). Z tohoto důvodu nebylo vyhodnocení plnění 
podmínek příslušného stanoviska zařazeno do dokumentace. 
Ve vztahu  k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. v dobývacích 
prostorech lokality Lazy v období 2011 - 2015 se jedná o stanovisko Ministerstva 
životního prostředí (č.j.: 6985/ENV/10 ze dne 10. 2. 2010), resp. závazného 
stanoviska Ministerstva životního prostředí (č.j.: 26357/ENV/15 ze dne 
22. 6. 2015). 
Z údajů vyžádaných od oznamovatele záměru vyplývá, že vyhodnocení plnění 
podmínek příslušného závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí 
(č.j.: 26357/ENV/15 ze dne 22. 6. 2015) bylo aktuálně předmětem Posudku číslo: 
219/19 zpracovaného firmou R.P.GEO s.r.o. (RNDr. Radovan Pipek, leden 2019). 
Z uvedeného posudku vyplývá, že příslušné podmínky jsou s ohledem na jejich 
charakter splněny, jsou průběžně plněny, resp. budou plněny. 

ad  6. Provozuschopnosti silnice 1/59 je ze strany OKD, a.s. ve vztahu k vlivům z Dolu 
Lazy věnována soustavná pozornost (silnice se 2-x ročně výškově zaměřuje 
a výsledky se zasílají na ŘSD). Z údajů vyžádaných od oznamovatele záměru 
vyplývá, že v roce 2019 (od 05/2019) je v oblasti vlivů z Dolu Lazy plánovaná 
generální oprava povrchu silnice I/59 o délce cca 1 600 m (v úseku km 9,400 – 
11,000). Stejně tak  i ve výhledu, v případě zjištění  ovlivnění této pozemní 
komunikace, je OKD, a.s. připravena (pokud se prokáže, že se jedná o důlní 
škodu) tuto situaci ve vzájemné součinnosti s vlastníkem pozemní komunikace 
řešit. 

ad  7. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že dokumentace je v rámci daného 
procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. prakticky již ukončeným 
dokumentem (význam používaného termínu „do vydobytí“ je patrný 
z příslušného textu dokumentace). 

 
 
 
 
17. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru geologie - zaslaného po lhůtě 

stanovené v § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  
 (ev.č.: ENV/2019/VS/12072 ze dne 29. 3. 2019)   
       
Podstata vyjádření 
 
K dokumentaci nejsou žádné zásadní připomínky ani námitky. Pouze se upozorňuje, že 
v kapitole C.2.4. Základní charakteristiky přírodních zdrojů" se uvádí chybné číslo DP Lazy. 
DP Lazy není číslem výhradního ložiska Důl Karviná, z. Lazy (3070700), které je 
v dokumentaci uvedeno. Správné číslo DP Lazy zní (20033). 
Na doplnění pouze dodáváme, že záměr (s ověřenými zásobami) musí být v souladu 
s ustanovením § 27 a § 30 horního zákona, 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. Pokračováním těžby bude zabezpečeno racionální a hospodárné využití ověřených 
zásob výhradního ložiska uhlí v souladu s aktualizovanou Surovinovou politikou České 
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 
14. června 2017 č. 441, a rovněž v souladu s horním zákonem.   
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Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve ve vztahu k označení DP Lazy uvádí, že se 
jedná o nepřesnost, resp. nedopatření, které však nemohlo ovlivnit hodnocení vlivů 
provedené v dokumentaci. 
Pokud se jedná o uváděnou problematiku hospodárného využití výhradního ložiska, 
resp. jeho racionálního využití, odkazuje se na výše uvedený komentář v bodě ad  a) 
vypořádání vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ 
NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  

    
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.     

 
Vlivy na ovzduší a klima    

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

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. 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). 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 
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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, ve 
venkovním prostoru nedojde ve sledovaných lokalitách k překročení příslušných 
hygienických limitů hluku s výjimkou lokality Pohraniční kolonie (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 (zůstane 
překročen hygienický limit v hluku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější 
hodině v noční době, dojde ovšem k mírnému poklesu hlukové zátěže).  
Při dobývání v oblasti 8. kry v DP Lazy nelze 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 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 oblasti 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. 

 
Vlivy na povrchové a podzemní vody    

Původní režim povrchových i podzemních vod je po dlouhodobé podzemní těžbě uhlí 
značně narušen. Došlo již k přespádování vodotečí vlivem poklesů a zásahy do 
morfologie terénu (těžba a následná rekultivace v Zimném Dole, založení kalového 
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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). Po zhodnocení změn 
vlivů těžby na terén (ve smyslu jeho poklesů), jakož i po zahrnutí reálných změn 
hydrologické a hydrogeologické situace mezi rokem 2015 (původní posouzení) a 2018 
(aktualizace) 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). 

 
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 
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. 
 
Vlivy na horninové prostředí a 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. 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. 
Proces nebude na povrchu pozorovatelný. 
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Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)   

Mimo lokality sanací a rekultivací zůstávají terestrické ekosystémy potenciálně 
nedotčeny a mokřady příp. vodní plochy se již nebudou v důsledku těžby dále zvětšovat. 
Ukončení hornické činnosti bude mít rozdílné vlivy na biodiverzitu. 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 ÚSES. 
Nejsou dotčeny přírodě blízké nivy toků nebo přirozené úseky toků, 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 
VKP je 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 ekologických 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 žádné lokality charakteru EVL či PO nenacházejí 
a s ohledem na rozsah poklesy dotčeného území nemohou být ani přímo, ani 
zprostředkovaně ovlivněny. 
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Významným biologickým vlivem v obecném pohledu může být ruderalizace území např. 
při nevhodně řešených technických a biologických rekultivacích. 
 
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 
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. 
 
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 
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možné 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. Záměr jinak neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo 
v regionu, protože na DP Lazy se žádné památky nevyskytují a ani nedochází 
k ovlivňování jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
 
Vlivy na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví    

Podíl na zdravotním riziku 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. 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 antropického tlaku na podmínky životního 
prostředí a sociálními riziky, které realizace posuzovaného záměru představuje. 
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 neovlivněny podmínky ochrany veřejného zdraví významným způsobem, 
jednotlivé činnosti budou přitom probíhat pouze krátkodobě podle schváleného 
harmonogramu.  
 
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky    

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 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví je bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.       
 
 
Závěr 

S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením 
hornické činnosti v roce 2019), údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
a opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojená se záměrem 
a rovněž i  opatření rezultující z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze 
konstatovat, že vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví 
budou celkově přijatelné.   
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VII. NÁVRH  STANOVISKA          
 
 

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
                     V Praze dne ……… 2019 
                            Č.j.: ………  
                         Vyřizuje: ……… 
 Tel: ………  
 

ZÁVAZNÉ  STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIVŮ  PROVEDENÍ  ZÁMĚRU   

NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

podle § 9a odst. 1 až 3 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“) 
 
 
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona, vydává 
v souladu s § 9a odst. 1 zákona a přílohou č. 6 k zákonu 

 
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 posouzení vlivů provedení záměru 

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

na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“). 
 
 
I. POVINNÉ ÚDAJE 
 
1.   Název záměru 
 

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

 
2.   Kapacita (rozsah) záměru 

 
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 (vyplývajícím z ekonomických, 
provozních a bezpečnostních kritérií) a úprava vytěženého černého uhlí, 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.  
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V etapě těžby ve sledovaném období činily objemy těžby černého uhlí 821 649 t v roce 
2016, 895 299 t v roce 2017 a 281 900 t v roce 2018. V roce 2019 se objem těžby 
předpokládá ve výši 206 700 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. 
 

3.   Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu 
 

Kategorie II  
bod 81       
Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná těžba, hlubinná těžba. 
 

4.   Umístění záměru 
 

kraj:  Moravskoslezský 

obec:   Karviná (k.ú. Karviná-Doly) 

 Orlová (k.ú. Lazy u Orlové, Orlová)  
 

5.   Obchodní firma oznamovatele 
 

OKD, a.s. 
 

6.   IČ oznamovatele 
 

059 79 277 
 
7.   Sídlo (bydliště) oznamovatele 
 

Stonavská 2179, Doly  
735 06 Karviná 

 



 
 
 
 

69 

8.  Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví  
 
A. Podmínky pro fázi přípravy  

 
1. Zajistit odstranění veškerých chaotických navážek 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 případného dotčení objektu občanské vybavenosti (zařízení sociální péče) 
a stanovit případná ochranná opatření. 

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

 
B. Podmínky pro fázi realizace 

 
1. 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.   
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2. Nadále uplatňovat organizaci rekultivačních prací spojených s návozem hlušin 
a formováním rekultivačních prostorů tak, aby byl vyloučen provoz dozérů v noční 
směně.  

3. 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 podmínky).    

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 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. 
Redukovat volnoběhy strojní techniky a dopravních prostředků na nezbytně 
nutnou dobu.    

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 preferenci betonárny „Šenov“ 
před betonárnou „Stonava“.     

4. 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.        

5. V důlních dílech stávajících 4 činných samostatných větrních odděleních v rámci 
jejich technické likvidace provést technická opatření k zachování komunikace plynu 
do plynového kolektoru výdušné jámy č. 6.     

6. Zachovat řízené odsávaní důlních plynů systémem AOS 2 z odplyňovacích vrtů 
MOV 1, MOV 4 a OV 21 dislokovaných v severovýchodní části DP Lazy.    

7. 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.    

8. 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.    

9. Těžiště zemních prací (zejména zahájení skrývek a zahájení technické rekultivace) 
přednostně realizovat v obdobích vegetačního klidu. 

10. V rámci případných skrývek v územích, která jsou ohrožena trvalými zátopami nebo 
zamokřením, neřešit skrývky na plochách se stávajícími mokřady a tůněmi.    

11. Těžiště zásahů do porostů dřevin realizovat v období vegetačního klidu.    
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12. 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.    

13. 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.    

14. 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 
na již rekultivovaná území, tak na reliéf bezprostředně navazujících okolních prostorů.  

15. V rámci demolic a odstraňování stavebních sutí a stavebních konstrukcí důsledně 
zajistit identifikaci a separaci nebezpečných odpadů z důvodu jejich transportu na 
příjmovou lokalitu (s podrobným rozpracováním v prováděcí dokumentaci likvidace 
závodu).    

 
C. Podmínky pro fázi provozu  

     
Vzhledem k charakteru záměru nejsou podmínky stanoveny. 

 
9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, 

délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho 
vlivů na životní prostředí   

 
1. Zajistit, aby i po formálním ukončení všech likvidačních a 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.    

2. 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.   

3. 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.    

4. 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.    

5. 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.    

6. Po ukončení činnosti dolu zajistit monitoring hydrochemického stavu povrchových 
vod po dobu 3 let od ukončení stávající činnosti v areálu dolu, a to z nádrže Liberďok 
(nad lokalitou) a z Orlovské Stružky za poslední odkalovací nádrží před podtokem 
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Stružky pod silnicí I/59 (pod lokalitou), se zaměřením na základní ionty (zejména 
SO4

2- a Cl-), C10-C40, NEL, PAU, BTEX a ClAU.    
7. 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.    

8. 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.    

9. 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 
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.   

10. 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 ve vhodnou dobu pro 
zpracování biologického průzkumu či hodnocení, na jehož základě by měl být pro 
akci ustanoven ekologický dozor. Platí, že plnění veškerých podmínek 
Ministerstva životního prostředí souvisejících s řešenou lokalitou (včetně 
transferů) by v zásadě mělo být zpřesněno opatřeními, jež by z průzkumů 
vyplynuly.     

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).    
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11. 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.    

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

13. Průběžně vyhodnocovat míru ovlivnění silnice I/59, ve čtyřech pruzích, a popřípadě 
zajistit její provozuschopnost (s průjezdnou rychlostí 90 km/hod).    

14. 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. 

15. Zahájit monitoring výšky hladiny a kvality vody a hydrobiologický monitoring 
v nádržích Panský stav a Ignačok.     

 
 
II.  ODŮVODNĚNÍ  
 
1.  Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění stanovení 

uvedených podmínek  
     
 Vydání souhlasného závazného stanoviska je založeno jednak na vyhodnocení 
výchozího stavu relevantních složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém území, 
jednak na vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví:     

a) Z hlediska výchozího stavu relevantních složek a charakteristik životního prostředí 
v zájmovém území daných charakterem záměru (tj. výchozího stavu znečištění ovzduší 
a výchozího stavu hlukové zátěže) lze považovat záměr ve vztahu k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví za přijatelný, a to i s ohledem na charakter záměru 
(postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické činnosti v roce 2019) 
a jeho imisní příspěvky ke znečištění ovzduší a k hlukové zátěži.     

b) Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou za předpokladu realizace 
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem 
a opatření rezultujících z  posuzování podle zákona celkově přijatelné  (viz následující 
bod II.2. tohoto závazného stanoviska).            

  
Podmínky 8.A.1., 8.A.5.,  8.B.9., 8.B.10, 8.B.11., 8.B.12., 8.B.13., 8.B.14., 9.2., 9.8., 
9.9., 9.10. a 9.11. jsou stanoveny v zájmu ochrany přírody a vyplývají z dokumentace, 
posudku a  vyjádření obdržených k dokumentaci.  

Podmínky 8.A.2., 8.A.3., 9.12, 9.13 a 9.14. jsou stanoveny v zájmu ochrany hmotného 
majetku a vyplývají z dokumentace. 

Podmínka 8.A.4. je stanovena v zájmu ochrany kulturního dědictví a vyplývá 
z dokumentace. 

Podmínky 8.A.6., 8.A.7., 8.B.1. a 8.B.15 jsou stanoveny v zájmu odpadového 
hospodářství a vyplývají z dokumentace a vyjádření obdržených k dokumentaci. 

Podmínka 8.B.2. je stanovena v zájmu ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vyplývá z vyjádření obdržených k dokumentaci. 
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Podmínka 8.B.3. je stanovena v zájmu ochrany ovzduší a vyplývá z dokumentace, 
posudku a vyjádření obdržených k dokumentaci. 

Podmínky 8.B.4., 8.B.5. a 8.B.6. jsou stanoveny v zájmu prevence výstupů důlních 
plynů na povrch a vyplývají z dokumentace. 

Podmínky 8.B.7., 8.B.8., 9.4., 9.5., a 9.6. jsou stanoveny k ochraně vod a  vyplývají 
z dokumentace a vyjádření obdržených k dokumentaci.  

Podmínky 9.1. a 9.15. jsou stanoveny v zájmu ochrany příslušných složek životního 
prostředí a vyplývají z vyjádření obdržených k dokumentaci a posudku. 

Podmínka 9.3. je stanovena k zajištění bezpečnosti obyvatel a hmotného majetku 
a vyplývá z dokumentace. 

Podmínka 9.7. je stanovena k ochraně půdy a vyplývá z dokumentace a vyjádření 
obdržených k dokumentaci.     
 

2.   Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti  

 
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.     
 
Vlivy na ovzduší a klima    

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

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. 
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). 
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, ve venkovním prostoru nedojde ve sledovaných lokalitách k překročení příslušných 
hygienických limitů hluku s výjimkou lokality Pohraniční kolonie (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 (zůstane překročen hygienický 
limit v hluku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době, dojde 
ovšem k mírnému poklesu hlukové zátěže).   
Při dobývání v oblasti 8. kry v DP Lazy nelze 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 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 oblasti 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 
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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. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody    

Původní režim povrchových i podzemních vod je po dlouhodobé podzemní těžbě uhlí značně 
narušen. Došlo již k přespádování vodotečí vlivem poklesů a zásahy 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). Po zhodnocení změn vlivů těžby na terén (ve smyslu 
jeho poklesů), jakož i po zahrnutí reálných změn hydrologické a hydrogeologické situace 
mezi rokem 2015 (původní posouzení) a 2018 (aktualizace) 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). 
 
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 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. 
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Vlivy na horninové prostředí a 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. 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. Proces 
nebude na povrchu pozorovatelný. 
 
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)   

Mimo lokality sanací a rekultivací zůstávají terestrické ekosystémy potenciálně nedotčeny 
a mokřady příp. vodní plochy se již nebudou v důsledku těžby dále zvětšovat. Ukončení 
hornické činnosti bude mít rozdílné vlivy na biodiverzitu. 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 ÚSES. 
Nejsou dotčeny přírodě blízké nivy toků nebo přirozené úseky toků, 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 VKP je 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 ekologických dozorů. 
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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 žádné lokality charakteru EVL či PO nenacházejí a s ohledem 
na rozsah poklesy dotčeného území nemohou být ani přímo, ani zprostředkovaně ovlivněny. 
Významným biologickým vlivem v obecném pohledu může být ruderalizace území např. při 
nevhodně řešených technických a biologických rekultivacích. 
 
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 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. 
 
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 
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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 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. Záměr jinak 
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, protože na DP Lazy se 
žádné památky nevyskytují a ani nedochází k ovlivňování jiné kulturní hodnoty nemateriální 
povahy. 
 
Vlivy na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví    

Podíl na zdravotním riziku 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. 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 antropického tlaku na podmínky životního prostředí a sociálními riziky, které 
realizace posuzovaného záměru představuje. 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 neovlivněny podmínky ochrany veřejného zdraví 
významným způsobem, jednotlivé činnosti budou přitom probíhat pouze krátkodobě podle 
schváleného harmonogramu.  
 
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky    

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. 
Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice 
České republiky.       
 
Závěr 

S ohledem na charakter záměru (postupný útlum dobývání černého uhlí s ukončením hornické 
činnosti v roce 2019), údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území a opatření 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojená se záměrem a rovněž i  opatření 
rezultující z posuzování podle zákona lze konstatovat, že vlivy záměru na životní prostředí 
a obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví budou celkově přijatelné.   
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3.  Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud 
jde o znečišťování životního prostředí 

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

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl předložen v dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., 
Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ na životní prostředí jako invariantní 
s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny 
ve vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace předloženého záměru), která tak představuje 
zároveň variantu referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je integrální 
součástí posuzování podle zákona). 
 
5.  Vypořádání vyjádření k dokumentaci 
             
 K dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 
1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ na životní prostředí bylo ve lhůtě podle § 8 odst. 3 
zákona doručeno Ministerstvu životního prostředí celkem 16 vyjádření (2 vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků, 13 vyjádření dotčených správních orgánů 
a 1 vyjádření spolku Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s.).  
 
 Po lhůtě podle § 8 odst. 3 zákona bylo k dokumentaci vlivů záměru „Pokračování 
hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ na 
životní prostředí zasláno Ministerstvu životního prostředí 1 vyjádření Ministerstva životního 
prostředí, odboru geologie. 
  

Vyjádření byla v souladu se zákonem (navíc včetně vypořádání vyjádření Ministerstva 
životního prostředí, odboru geologie) vypořádána v posudku o vlivech záměru  „Pokračování 
hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ na 
životní prostředí. Úplný text tohoto posudku včetně vypořádání vyjádření obdržených 
k dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 
v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“  na životní prostředí, provedeného zpracovatelem 
tohoto posudku, je zveřejněn v Informačním systému EIA ( www.cenia.cz/eia ) pod kódem 
záměru MZP465. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních a jejich vypořádání byly 
vzaty do úvahy při formulování tohoto závazného stanoviska. 
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Pro úplnost se uvádí, že na veřejném projednání záměru „Pokračování hornické 

činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“, 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. 
 
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků  
 

Dotčenými územními samosprávnými celky, jejichž správní obvody alespoň zčásti 
tvoří dotčené území, jsou: 

kraje:     Moravskoslezský kraj  

obce:      Karviná, Orlová  
 

 
Poučení    

Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 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 záměru opakovaně prodloužena o 5 let v souladu s § 9a odst. 4 
zákona.  
 
 Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. 
V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného 
proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným 
stanoviskem. 
 
 
 
 
 Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.  
                                                                                                 ředitel odboru  
                                                                                posuzování vlivů na životní prostředí  
                                                                                          a integrované prevence 
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PODKLADY  VYUŽITÉ  PRO  ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU 
               
 

Oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 v DP 
Lazy v období 2016 – do vydobytí“ 
(RNDr. Milan Macháček, leden 2016) 
 
Vyjádření obdržená k oznámení záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., 
Důlní závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ 
 
Závěr zjišťovacího řízení 
(Ministerstvo životního prostředí, č.j.: 21747/ENV/16 ze dne 4. 5. 2016) 
 
Dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní závod 1 
v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“ na životní prostředí  
(RNDr. Milan Macháček, září 2018)    

 
 Vyjádření obdržená k dokumentaci vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti 

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

 
 Průběh veřejného projednání záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlní 

závod 1 v DP Lazy v období 2016 – do vydobytí“  
(dne 16. 4. 2019 od 15.00 hod. ve Velkém sále Slezské univerzity, Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná)  

 
 Poznatky z  konzultací se zástupci oznamovatele a  vyžádané podklady a další údaje 

nezbytné pro zpracování posudku    
 
 Související právní předpisy a literatura  
 
 
 


