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Úvod, přehled výchozích podkladů 
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek") je vypracován ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). 
Předmětem posudku je záměr oznamovatele Severočeské doly a.s. (IČ: 49901982) 

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035 

(dále jen "záměr"). 
Procesní a jiné podklady pro zpracování posudku jsou následující: 
[1] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Oznámení záměru. Mgr. Luboš Motl a kol., Environmentální a 

ekologické služby s.r.o., prosinec 2016 
[2] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Rozeslání oznámení, zahájení zjišťovacího řízení. Ministerstvo 

životního prostředí, č.j.: 87777/ENV/16 ze dne 3. 1. 2017 
[3] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Vyjádření k oznámení: 

[3.1] Ústecký kraj ze dne 26. 1. 2017 
[3.2] Statutární město Most ze dne 1. 2. 2017 
[3.3] Město Bílina ze dne 24. 3. 2017 
[3.4] Město Litvínov ze dne 26. 1. 2017 
[3.5] Město Duchcov ze dne 3. 2. 2017 
[3.6] Město Ledvice ze dne 9. 2. 2017 
[3.7] Obec Světec ze dne 16. 1. 2017 
[3.8] Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16. 1. 2017 a 27. 1. 2017 
[3.9] Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, ze dne 19. 1. 2017 
[3.10] Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, ze dne 18. 1. 2017 
[3.11] Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, ze dne 20. 1. 2017 
[3.12] Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 16. 1. 2017 
[3.13] Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 24. 1. 2017 
[3.14] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, ze dne 26. 1. 2017 
[3.15] Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ze dne 3. 2. 2017 
[3.16] Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie (včetně vyjádření České geologické služby), ze dne 27. 7. 2017 
[3.17] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 26. 1. 2017 
[3.18] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne 17. 1. 2017 
[3.19] Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV - Chomutov, ze dne 10. 1. 2017 
[3.20] Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov, ze dne 26. 1. 2017 
[3.21] Greenpeace Česká republika, z.s., ze dne 26. 1. 2017  
[3.22] Kořeny Litvínov, zapsaný spolek, ze dne 26. 1. 2017 
[3.23] Hnutí DUHA ze dne 24. 1. 2017 
[3.24] Ústecké šrouby, z.s., ze dne 22. 1. 2017 
[3.25] Česká společnost ornitologická ze dne 25. 1. 2017 
[3.26] Stop tunelům, z.s., ze dne 25. 1. 2017 
[3.27] Veřejnost 1 ze dne 25. 1. 2017 
[3.28] Veřejnost 2 ze dne 27. 1. 2017 
[3.29] Shodná vyjádření - vzor A (doručeno celkem 8 krát) 
[3.30] Shodná vyjádření - vzor B (doručeno celkem 7 krát) 

[4] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Závěr zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, č.j.: 
18764/ENV/17 ze dne 10. 4. 2017 

[5] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Mgr. Luboš Motl 
a kol., Environmentální a ekologické služby s.r.o., srpen 2018 

[6] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. Ministerstvo životního prostředí, č.j.: MZP/2018/710/3414 ze dne 24. 10. 2018 
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[7] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Vyjádření k dokumentaci: 
[7.1] Ústecký kraj ze dne 21. 11. 2018 
[7.2] Město Osek ze dne 13. 11. 2018 
[7.3] Obec Světec ze dne 21. 11. 2018 
[7.4] Obec Mariánské Radčice ze dne 27. 11. 2018 
[7.5] Město Litvínov, úsek kanceláře starosty, ze dne 22. 11. 2018 
[7.6] Obec Braňany ze dne 28. 11. 2018 
[7.7] Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, ze dne 21. 11. 2018 
[7.8] Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, ze dne 24. 11. 2018 
[7.9] Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, ze dne 20. 11. 2018 
[7.10] Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP, ze dne 26. 11. 2018 
[7.11] Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, ze dne 28. 11. 2018 
[7.12] Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, ze dne 28. 11. 2018 
[7.13] Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 19. 11. 2018 
[7.14] Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 28. 11. 2018 
[7.15] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, ze dne 30. 11. 2018 
[7.16] Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, ze dne 20. 11. 2018 
[7.17] Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ze dne 30. 11. 2018 
[7.18] Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, ze dne 5. 11. 2018 
[7.19] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne 29. 11. 2018 
[7.20] Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu, ze dne 29. 11. 2018 
[7.21] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 30. 11. 2018 
[7.22] Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov, ze dne 16. 11. 2018 
[7.23] Hnutí DUHA, ze dne 20. 11. 2018 
[7.24] Společnost pro trvale udržitelný život, ze dne 26. 11. 2018 
[7.25] Greenpeace Česká republika, z.s., ze dne 30. 11. 2018 
[7.26] Greenpeace e. V., ze dne 22. 11. 2018 
[7.27] Stop tunelům, z.s., ze dne 30. 11. 2018 
[7.28] Veřejnost 1, ze dne 4. 11. 2018 
[7.29] Veřejnost 2, ze dne 22. 11. 2018 
[7.30] Veřejnost 3, ze dne 11. 11. 2018 
[7.31] Veřejnost 4, ze dne 23. 11. 2018 
[7.32] Veřejnost 5, ze dne 27. 11. 2018 
[7.33] Veřejnost 6, ze dne 26. 11. 2018 
[7.34] Veřejnost 7, ze dne 23. 11. 2018 
[7.35] Veřejnost 8, ze dne 27. 11. 2018 
[7.36] Veřejnost 9, ze dne 26. 11. 2018 
[7.37] Veřejnost 10, ze dne 26. 11. 2018 
[7.38] Veřejnost 11, ze dne 27. 11. 2018 
[7.39] Vyjádření veřejnosti - vzor A (doručeno celkem 3791 krát) 
[7.40] Vyjádření veřejnosti - vzor A s poznámkou (doručeno celkem 491 krát) 

[8] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Vyjádření k dokumentaci, doručená po lhůtě: 
[8.1] Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 3. 12. 2018 
[8.2] Město Ledvice, ze dne 3. 12. 2018 
[8.3] Vyjádření veřejnosti - vzor A (doručeno celkem 83 krát) 
[8.4] Vyjádření veřejnosti - vzor A s poznámkou (doručeno celkem 8 krát) 

[9] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Žádost o zpracování posudku. Ministerstvo životního prostředí, 
č.j.: MZP/2018/710/5207 ze dne 12. 12. 2018 

[10] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
dne 12. 12. 2018 

[11] Soukromý e-mail PB, Most, ze dne 27. 12. 2018, adresovaný zpracovateli tohoto posudku, a odpověď na tento e-mail 
[12] E-mailová korespondence zpracovatele tohoto posudku se Správou CHKO České středohoří ze dnů 3.1.2019 a 7.1.2019 
[13] Žádost o údaje nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6 zákona. Ing. Petr Mynář, 9. 1. 2019 
[14] Údaje nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6 zákona. Severočeské doly a.s., 16. 1. 2019 
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[15] Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035. Zápis z veřejného projednání. Ministerstvo životního prostředí, 
č.j.: MZP/2019/710/229 ze dne 17. 1. 2019 

[16] Návštěva dotčeného území, spojená s výkladem oznamovatele záměru, 24. 1. 2019 
[17] Osobní schůzka s autorem vyjádření [7.25] (Greenpeace Česká republika, Jan Rovenský), 26. 2. 2019 

Všechny uvedené podklady a informace jsou v rámci zpracování posudku vzaty v úvahu, a i na jejich základě je formulován návrh stanoviska 
příslušného úřadu. 
-------------------- 
Cílem předkládaného posudku je především (ve smyslu § 9 a přílohy č. 5 k zákonu): 
• posouzení dokumentace, technického řešení záměru a opatření, navržených k omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
• vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci, 
• celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, 
• návrh stanoviska příslušného úřadu. 

Posudek je zpracován na základě dokumentace a všech podaných vyjádření k ní. V rámci zpracování posudku není posuzovaná dokumentace 
přepracovávána ani doplňována. 
Posudek je zpracován držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona. Ke zpracování posudku byly vyžádány dílčí 
podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, jejichž jmenný seznam je uveden na straně 2 
tohoto posudku. 
Osoby, které se podílely na zpracování tohoto posudku, se, a to ani dílčím způsobem, nepodílely na zpracování oznámení nebo dokumentace. 
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  I.   
 

(ZÁKLADNÍ ÚDAJE) 

   I.1.    Název záměru 

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035 

   I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacitní údaje ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění: 
plocha: 38,554 km2 plocha celého zájmového území, z toho: 

 1,799 km2 plocha území pro nový zábor pro záměr postupu porubní fronty, 
 0,272 km2 plocha území pro zakládání v oblasti MM Jana, 
 4,121 km2 plocha území dotčeného změnou postupů (včetně zakládání v oblasti MM Jana). 

kapacita těžby: 10 mil. tun uhlí/rok 

Další kapacitní údaje: 
vytěžitelné zásoby: 149,8 mil. tun uhlí 
skrývka: 879 mil. m3 
dobývací metoda: povrchové dobývání 
technologie: 7 technologických celků na skrývkových řezech, 
 5 uhelných rýpadel pro těžbu uhlí 

   I.3.    Umístění záměru 

Kraj: Ústecký 
Okres: Most, Teplice 
Obec: Braňany, Mariánské Radčice, Most, Osek, Duchcov, Ledvice, Bílina 
Katastrální území: Braňany, Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, Pařidla, Jenišův Újezd, Bílina, Duchcov, Hrdlovka, Liptice, Ledvice, 

Osek u Duchcova, Hrdlovka - Nový Dvůr, Břešťany, Břežánky, Chudeřice u Bíliny 

   I.4.    Obchodní firma oznamovatele 

Severočeské doly a.s. 

   I.5.    IČ oznamovatele 

49901982 

   I.6.    Sídlo oznamovatele 

Boženy Němcové 5359 
430 01  Chomutov 
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  II.   
 

(POSOUZENÍ DOKUMENTACE) 
V této kapitole je provedeno posouzení dokumentace z následujících hledisek: 
• úplnost dokumentace, 
• správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení, 
• hodnocení variant, 
• hodnocení vlivů přesahujících státní hranice. 

   II.1.    Úplnost dokumentace 

Úplnost dokumentace je hodnocena ze dvou hledisek: 
• splnění formálních požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
• splnění věcných požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace je z formálního hlediska členěna následovně: 
• Vlastní dokumentace (230 stran) 
• Přílohy dokumentace: 

• H.0   Vypořádání připomínek vznesených v rámci ZZŘ (23 stran) 
• H.1   Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska ÚPD (6 stran - součást dokumentace) 
• H.2   Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. (2 strany - součást dokumentace) 
• H.3   Rozptylová studie (76 stran) 
• H.4   Hluková studie (161 stran) 
• H.5   Hodnocení zdravotních rizik (38 stran) 
• H.6   Biologický průzkum (186 stran) 
• H.7   Vliv záměru na krajinný ráz: 

       Část 1: Textové hodnocení (21 stran) 
       Část 2: Mapové výstupy (20 map + 40 vizualizací) 
       Část 3: Fotodokumentace (10 stran) 

• H.8   Hydrogeologická problematika z požadavků vzešlých ze ZZŘ: 
       A  Návrh monitoringu v oblasti města Duchcov a odkaliště Fučík (21 stran + 2 listy příloh) 
       B  Deformačně stabilitní výpočty postupu výsypky Dolů Bílina k Duchcovu (23 stran + 10 listů příloh) 
       C  Rešeršní zhodnocení hydrogeologické problematiky v oblasti města Duchcov a odkaliště Fučík (40 stran + 7 listů příloh) 
       D  Návrh monitoringu v oblasti odkaliště Venuše (18 stran + 2 listy příloh) 
       E  Deformačně stabilitní výpočty postupu skrývky v oblasti kontaktu s Venuší (20 stran + 14 listů příloh) 
       F  Rešeršní zhodnocení hydrogeologické problematiky v oblasti kontaktu s Venuší (35 stran + 5 listů příloh) 

• H.9   Archeologické posouzení lokality (8 stran + 1 list přílohy) 
• H.10 Geologické a hydrogeologické posouzení lokality (28 stran + 8 listů příloh) 
• H.11 Přehled plnění podmínek z platného POPD (27 stran) 
• H.12 Mapové podklady (6 listů příloh) 
• H.13 Vlivy záměru na klimatický systém, odolnost a zranitelnost projektu vůči klimatickým změnám (21 stran) 

Dokumentace obsahuje všechny zákonem požadované části a přílohy. Formální náplň jednotlivých částí dokumentace i jejích příloh odpovídá 
požadovanému rozsahu přílohy č. 4 k zákonu. Z formálního hlediska je tedy dokumentace úplná. 
Z věcného hlediska se dokumentace věnuje všem relevantním resp. zákonem požadovaným okruhům životního prostředí. Zvláštní pozornost je 
věnována rozhodujícím okruhům, tj. v daném případě zejména vlivům na ovzduší a klima, vlivům hluku, vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví, 
vlivům na přírodu a krajinu, vlivům hydrologickým a vlivům geologickým/hydrogeologickým. Zároveň dokumentace zahrnuje požadavky závěru 
zjišťovacího řízení.  Z věcného hlediska je tedy dokumentace úplná. 
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II.1. Úplnost dokumentace - závěr zpracovatele posudku: 

Z formálního hlediska je dokumentace úplná. 
Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části dokumentace jsou věcně zpracovány v takovém obsahu a rozsahu, který 
zohledňuje významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Dokumentace zahrnuje požadavky závěru zjišťovacího řízení. Z věcného 
hlediska je tedy dokumentace úplná. 

   II.2.    Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 

V této kapitole posudku je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. 
Pro každou část a kapitolu dokumentace je uveden komentář zpracovatele posudku, který obsahuje stanovisko zpracovatele posudku k obsahu 
a úrovni zpracování. Je ověřena správnost předkládaných údajů, metody a úroveň zpracování včetně způsobu prezentace výsledků hodnocení. 
V případě zjištění nedostatků je uvedeno, jak tyto nedostatky mohou ovlivnit závěry posouzení. 
Příslušné přílohy dokumentace jsou hodnoceny v rámci odpovídajících kapitol dokumentace. 

ČÁST A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Komentář zpracovatele posudku: 
Jsou uvedeny všechny informace požadované zákonem. 

ČÁST B  ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 
Kapitola je členěna do 9 dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně. 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
Název záměru: Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035 

Zařazení záměru: Záměr vyžadující zjišťovací řízení, kategorie I, bod 79 - stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba 
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (25 ha) nebo s kapacitou navržené povrchová těžbě od stanoveného limitu (1 mil. t/rok). 
Těžba rašeliny od stanoveného limitu (150 ha). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Formální nejasnost v názvu záměru (užití pomlček a spojovníků), v informačním systému EIA je záměr veden pod názvem "Pokračování 
hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035", stejně je i nadepsána dokumentace a související přílohy. V tomto posudku je používán 
název záměru deklarovaný v dokumentaci EIA a užívaný příslušným úřadem (MŽP) v procesu EIA, tj. "Pokračování hornické činnosti – I. etapa 
– Doly Bílina 2019 - 2035", takto je i formulován návrh stanoviska příslušného úřadu. 
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona do bodu 79 je korektní, z formálního hlediska však nejde v kategorii I o záměr vyžadující zjišťovací 
řízení, ale o záměr podléhající posuzování vždy. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
V kapitole jsou uvedeny údaje o zvolené dobývací metodě, projektované maximální roční kapacitě těžby uhlí, celkové výši vytěžitelných zásob 
uhlí, celkovém množství skrývky a plochy zájmového území s rozdělením na plochu postupu porubní fronty, plochu pro zakládání v oblasti 
MM Jana a plochu dotčenou změnou postupů. 

Dále je uvedeno, že dokumentace rovněž slouží i pro posouzení vlivu stanovení dobývacího prostoru Braňany VII na životní prostředí, která se 
nachází uvnitř plochy záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jednoznačně deklarují kapacitu záměru, těmito kapacitními údaji bude záměr i konfrontován v rámci tzv. verifikačního řízení dle 
§ 9a odst. 6) zákona. 
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Z formálního hlediska by bylo možno rozdělit jednak kapacitní údaje ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona (předepsáno zákonem) a ostatní 
kapacitní údaje (dle záměru oznamovatele). V návrhu stanoviska příslušného úřadu je kapacita takto rozčleněna. 
Údaj o zahrnutí posouzení dobývacího prostoru Braňany VII jednoznačně deklaruje záměr oznamovatele, z věcného hlediska je správný. 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
V kapitole je uvedena územní identifikace umístění záměru včetně mapového vymezení. Dále jsou uvedeny údaje o dotčených dobývacích 
prostorech včetně zahrnutí DP Braňany VII z důvodu uvedení do souladu s usnesením vlády č. 827/2015. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní a přehledné. 
Formální chyba v názvu města Osek (Osek u Duchcova je název katastrálního území, nikoliv obce), dále by bylo možno doplnit příslušné 
okresy. V návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou tyto údaje uvedeny. 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 
Jsou uvedeny údaje o stávající těžbě a dalších záměrech v území v přípravné fázi a ve výstavbě. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Charakter záměru v kapitole konkrétně uveden není, z celkového kontextu záměru a dokumentace však vyplývá, že jde o pokračování hornické 
činnosti spočívající v těžbě povrchovým způsobem na výhradním ložisku hnědého uhlí. 
Pokud jde o kumulaci vlivů, jsou uvedeny požadované relevantní údaje. Kontrolou na informačním systému EIA bylo ověřeno, že kromě zdrojů 
uvedených v dokumentaci nejsou v dotčeném území připravovány jiné záměry s potenciálně významným kumulativním vlivem. V širším území 
jsou připravovány i další záměry (úprava železniční trati Oldřichov u Duchcova - Bílina, suchý poldr v údolí Syčivky v Bílině), jejich kumulativní 
potenciál je však s ohledem na rozdílný charakter vlivů než u posuzovaného záměru nevýznamný. 
Kumulativní vlivy jsou dále v dokumentaci vyhodnoceny v příslušných kapitolách, a to zejména v části ovzduší, kde jsou zohledněny další 
spalovací či jiné zdroje v území, resp. environmentální pozadí. 

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů 
          vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na ŽP 

Je uvedeno, že v místě (na území lomu Bílina) již v současnosti probíhá hornická činnost v rámci POPD lomu Bílina na období 2010 - 2030. 
Usnesením vlády č. 827/2015 byla stanovena nová hranice územně ekologických limitů, přičemž záměr umožňuje usnesení vlády naplnit. 
Součástí záměru je i změna v zakládání na výsypku, přičemž oproti oznámení byl rozsah zakládání plošně snížen, jde přitom o místo, kde 
hornická činnost v minulosti probíhala. Hranice limitů těžby je dále omezena požadavkem uvedeného usnesení vlády na dodržení vzdálenosti 
500 metrů od zastavěného území obcí. Dále jsou uvedeny údaje ke zdůvodnění potřeby záměru, kterými jsou prodloužení životnosti lomu 
a zajištění zásobování elektráren ČEZ, a.s., tepláren, stejně jako i maloodběratelů v celé ČR hnědým uhlím (např. kotlíkové dotace). Tím budou 
udrženy stovky přímých i navazujících pracovních míst v regionu zasaženém nezaměstnaností. Dále jsou uvedeny údaje o územně-plánovacích 
souvislostech. 

Pokud jde o varianty, je uvedeno, že záměr respektuje stanovené územní ekologické limity těžby uhlí, vyhlášené usnesením vlády č. 827/2015. 
Postup těžby svým technologickým řešením rozvíjí dlouhodobě osvědčené postupy povrchového dobývání uhlí a následné rekultivace, 
hodnocení jiných územních variant a/nebo jiného technologického postupu není relevantní. Je tedy posuzována varianta aktivní, jako referenční 
srovnávací varianta je použita varianta nulová, definovaná stávajícím platným POPD na období 2010 - 2030. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jednoznačně deklarují záměr oznamovatele a odůvodňují zvolené umístění a variantu řešení. 
Je nutno uvést, že součástí osnovy dle přílohy č. 4 zákona (náležitosti dokumentace) není po novele zákona požadavek na zdůvodnění potřeby 
záměru. Požadováno je pouze zdůvodnění umístění záměru. Uváděné údaje ke zdůvodnění potřeby záměru jsou proto nad rámec požadavků 
zákona, nicméně jejich uvedení je v posuzovaném případě účelné. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
Je uvedeno, že záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. Dále je uveden seznam dobývacích prostorů, ve kterých bude 
probíhat dobývání, přeprava a zakládání skrývkových zemin, hornin a výkliz a dobývání, přeprava a úprava těženého přírodního zdroje - 
hnědého uhlí. Těžební činnost bude navazovat na stávající, resp. následně prováděné postupy skrývkových a uhelných řezů a etáží vnitřní 
výsypky za současného pokračování provádění technických a biologických rekultivací uvolněných ploch. Těžba uhlí bude probíhat uvnitř 
specifikované plochy, kromě vlastního záměru je počítáno se zrušením stávající komunikace II/256 v úseku Braňany - Mariánské Radčice. 
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Dále jsou uvedeny údaje k báňským postupům skrývkových a uhelných řezů a výsypek (postupy skrývkových řezů, postupy výsypkových etáží, 
postupy uhelných řezů a výklizové výsypky) včetně harmonogramu a časového nasazení technologií. Dále jsou uvedeny údaje o strojní 
technologii a technologických opatřeních. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Popis technického a technologického řešení je pro účely posouzení vlivů na životní prostředí odpovídající. Vymezení prostoru záměru je 
konkrétní, stejně tak konkrétní je postup záměru a nasazení technologií, uváděné údaje tedy poskytují dostatečný podklad pro navazující části 
dokumentace resp. jednotlivé dílčí studie. 
Specifickou problematikou je návrh odpovídajících technologických opatření. Je uvedeno a dokladováno, že stávající technologická opatření, 
stanovená podmínkami povolení hornické činnosti na lomu Bílina dle POPD na období let 2010 - 2030, jsou plněna (příloha H.11 dokumentace). 
K nim jsou doplněna opatření, vyplývající ze skutečností, zjištěných pří zpracování dokumentace. Souhrnný komentář k navrženým opatřením je 
proveden v kapitole IV. (POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ), strana 29 tohoto posudku. 
Z formálního hlediska je možno vytknout odkaz na nepřítomnou kapitolu D.I.10. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení 2019, dokončení 2035. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jednoznačně deklarují zahájení a ukončení záměru. 

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 
V kapitole je uveden výčet dotčených krajů (Ústecký) a obcí (Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice, Litvínov, Lom, Mariánské Radčice, Most, Osek, 
Světec). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Výčet dotčených územních samosprávných celků je oproti umístění záměru (kapitola B.I.3 dokumentace) poněkud rozšířen, což je odůvodněno 
rozsahem dotčeného území, které není omezeno pouze na rozsah území umístění záměru. Bez významných připomínek, výčet by bylo možno 
doplnit kontaktními údaji. 

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí 
Rozhodnutí OBÚ o stanovení dobývacího prostoru a o povolení k hornické činnosti. Příslušným úřadem je OBÚ v Mostě. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek, uvedené údaje jsou korektní. Výčet by opět bylo možno doplnit kontaktními údaji. 

B.II. Údaje o vstupech 
Kapitola je členěna do šesti dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně. 

B.II.1. Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru) 
V rámci kapitoly je stanoven celkový zábor nutný pro další postup ve výměře cca 179,9 ha (z toho ZPF cca 9,5 ha, PUPFL cca 3,1 ha, vodní 
plochy cca 13,9 ha, ostatní plochy cca 152,3 ha a zastavěné plochy cca 1,1 ha), objem skrývky kulturních vrstev půdy dosáhne 282 503 m3. 
Dále jsou uvedeny údaje o půdních poměrech území s rozdělením na hlavní půdní jednotky, BPEJ a z nich vyplývající třídy ochrany. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Údaje o záboru jsou korektní a poskytují odpovídající vstup pro posouzení. Údaje o půdních poměrech a z nich vyplývajících vlivech však spíše 
patří až do navazujících částí dokumentace, tj. části C (stav půdního prostředí) resp. části D (vlivy na půdu). Jde ovšem o přístup zpracovatele 
dokumentace k řazení údajů, bez vlivu na závěry hodnocení. 

B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 
Údaje o spotřebě vody vycházejí ze stávající spotřeby (pitná voda cca 69,4 tis. m3/rok, technologická voda cca 56 425 m3/rok říční vody + 
přednostní využití důlní vody pro technologické účely v nespecifikovaném množství). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní a zohledňují kontinuitu záměru se stávajícím stavem. Bez významných připomínek. 
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B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje) 
Uveden obecný údaj o surovinové základně pro těžbu (hnědé uhlí), bez bližší číselné specifikace. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Jde o obecný údaj, bez kvantifikace a tím vypovídací hodnoty. Těžba uhlí je přitom předmětem záměru, nikoliv vstupem pro záměr (ve smyslu 
spotřebovávaným vstupem pro zajištění těžby uhlí). Náplní kapitoly tedy spíše měl být údaj o jiných přírodních/surovinových zdrojích (a jejich 
zdrojích), nezbytných pro těžbu uhlí. Takovéto nároky však nevznikají. 

B.II.4. Energetické zdroje (např. druh, zdroj, spotřeba) 
Údaje o spotřebě energií vycházejí ze stávající spotřeby (elektrická energie cca 302 463 MWh/rok, nafta cca 7 mil litrů/rok, tepelná energie cca 
149 280 GJ/rok, jiné zdroje bez využití), přičemž se předpokládá, že spotřeba se nebude měnit. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní a zohledňují kontinuitu záměru se stávajícím stavem. Bez významných připomínek, bylo by však vhodné uvést 
zdroj tepla. 

B.II.5. Biologická rozmanitost 
V kapitole jsou uvedeny rozsáhlé údaje o způsobu hodnocení biologické rozmanitosti (biodiverzity), s odkazem na podrobné výsledky 
botanických a zoologických průzkumů (příloha H.6 dokumentace). Vliv záměru bude zásadní a dlouhodobý (desítky let), v zásadě půjde 
o kompletní zábor a likvidaci obou území (skrývka a sypání nové výsypky) a v důsledku toho i vymizení zjištěných druhů rostlin a živočichů 
a zrušení vazeb mezi nimi v území. Vliv na přítomné zvláště chráněné druhy, jakož i jejich stanoviště a jiné významné prvky biologické 
rozmanitosti bude negativní a trvalý. Pro území nelze dlouhodobě aplikovat obecná opatření v zájmu ochrany a trvale udržitelného využívání dle 
Úmluvy o biologické rozmanitosti, z tohoto důvodu není řešeno udržitelné využívání přírodních zdrojů bioty, protože postupně přestanou 
existovat. Jsou však navrhována opatření, která povedou ke zpomalení působení, omezení vlivu postupu těžby a ochraně a trvale udržitelnému 
užívání po ukončení zásahu. 

Předpokladem je, že stávající stanoviště budou zabírána postupně s postupem skrývky a současně kompenzována v odpovídající úrovni 
budoucího krajinného rozsahu tak, aby stávající úroveň biologické rozmanitosti prostředí byla restaurována v rozsahu plném či mírně 
přesahujícím stávající úroveň, což vyplývá z bodu 2.4.2 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 - 2025. V rámci udržitelného postupu 
je proto důsledně doporučeno co nejdéle zachovat na obou územích zjištěné cenné biotopy a zároveň se zánikem území cíleně budovat nové 
obdobné, aby celkový zásah a zábor krajiny byl postupný a živočišné druhy zjištěné na dotčeném území měly čas na změny reagovat (vyhledání 
a kolonizace nových či v rámci kompenzací nově vytvořených vhodných stanovišť v okolí apod.). U těch druhů, kde převáží předpoklad 
úspěšnosti takového zásahu vůči jiným rizikům přežití, bude hlavním opatřením provedení jejich záchranného transferu. U těch druhů, kde to 
možné není, budou v souladu se Strategií (bod 2.4.2) v rozsahu možné disperze vagilních stadií podporována a budována přechodná i trvalá 
náhradní stanoviště v okolí, tak aby mohla být postupně kolonizována. Rekultivovaná území jsou projektována tak, že sama o sobě budou 
obsahovat prvky náhradních stanovišť navržené způsobem zajišťujícím uchování biodiverzity a biologických zdrojů a jejich trvale udržitelné 
využití a přispěje se tak k rozvíjení tzv. zelené i modré infrastruktury nových rekultivovaných ploch (vznik nových zemědělských a lesnických 
rekultivací i vodních ploch ve formě nebeských jezírek a mokřadů). Preferována bude co nejvyšší variabilita rekultivovaného území na úrovni 
jemné krajinné matrix. Významnými opatřeními za zábor původních stanovišť druhů budou cíleně navrhovaná konkrétní náhradní stanoviště 
(náhrada původních sadů, alejí, větších vodních ploch s rákosinami a speciálních umělých tůněk pro rozmnožování obojživelníků, včetně 
kamenných mohyl s teplým jádrem pro rozmnožování plazů), jakož i prvky krajiny ponechané samovolné sukcesi tak, jak to vyplývá ze záměru 
Úmluvy a doporučují příslušné certifikované metodiky. Ponechání některých částí nových rekultivací bez zásahů (cílené rekultivace) lze 
považovat za vhodný postup k navýšení budoucí biodiverzity území a jeho podpora je v souladu s body 2.2.4 a 2.5.2 Strategie. Výsledky 
současných biologických průzkumů již existující podobných ploch prokazují jejich velký význam pro podporu biodiverzity prostředí. 

Podrobné popisy přírodních stanovišť a informace o zastižených rostlinných a živočišných druzích i vazbách mezi nimi, jsou obsahem přílohy 
H.6 dokumentace, a to včetně zjištění územních souvislostí a identifikace a popisu přítomnosti nepůvodních invazních druhů, které se vyskytují. 
Zjištěné nepůvodní, respektive invazní, druhy mají potenciál zaplňovat ekologické niky uvolněné původní faunou při postupu záboru území, 
proto bude zajištěn biologický monitoring (bod 2.3. Strategie) a systém včasného varování ohledně výskytu a bude probíhat jejich potlačování 
a likvidace s využitím doporučených metod. V území nebyl zjištěn žádný invazní druh s extrémně rizikovým potenciálem, který by představoval 
nadregionální prioritu nebo by extrémně ohrožoval domácí genetické zdroje ČR, v případě potřeby bude investor reagovat v souladu se strategií 
(body 2.3.1 a 2.3.4 Strategie). 

Hlavním závěrem, který z realizovaných zkoumání vyplynul je, že v okolí zabírané krajiny je dostatečná kapacita stanovišť obdobných těm, která 
jsou záměrem ohrožena a že lze cíleně vybudovat i jiná taková vhodná. Jiným významným závěrem je, že žádný ze zjištěných zvláště 
chráněných nebo jinak významných biologických druhů není výskytem v zájmovém území unikátní, a to ani na lokální či regionální úrovni, 
nehrozí tedy významná ztráta genetických zdrojů ani v případě místní stanovištní extinkce (Úmluva). V blízkém okolí záměru se rovněž 
nenacházejí žádné zvláště chráněné části životního prostředí (přírodní parky, evropsky významné ptačí lokality, území Natura 2000 apod.), 
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které by byly dotčeny. Některé součásti však jsou VKP, které jsou řešeny v rámci projektů ÚSES. Záměrem tedy bude zrušena funkčnost části 
stávajícího ÚSES, který ale bude nahrazen nově budovanými částmi, stávající ÚSES je v rámci rekultivace území přepracováván ve smyslu 
nového propojení biocenter a usnadnění šíření významných druhů do rekultivované krajiny (bod 2.5.3 Strategie). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedený údaj ve své podstatě znamená, že v důsledku záměru postupně dojde k úplnému záboru ploch (skrývka a nová výsypka), tím dojde 
i k vymizení zjištěných druhů rostlin a živočichů a zrušení vazeb mezi nimi. Součástí tohoto postupu však bude postupné budování nových 
biotopů, dimenzovaných tak, aby nedošlo k žádné čisté ztrátě biodiverzity. 
Uváděné údaje mají charakter posouzení vlivů na biodiverzitu, byť příslušně zobecněných, přičemž se několikrát odkazují na navazující části 
dokumentace, resp. samostatnou přílohu H.6. V tomto ohledu je tedy obsah kapitoly v pořádku. Skutečnost, že jsou údaje opakovány z jiných 
částí dokumentace je dána pouze osnovou dle přílohy č. 4 zákona, kde je z neznámého důvodu považována biologická rozmanitost jako jeden 
ze vstupů záměru. Věcný obsah kapitoly je proto komentován souhrnně s biotickými kapitolami (část C dokumentace, část D dokumentace). 

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb) 
Je uvedeno, že systém dopravy uvnitř lomu zůstává bez zásadních změn, stejně tak napojení lomu na vnější komunikace zůstává beze změny 
oproti stávajícímu stavu. Postupem lomu západním směrem dojde ke zrušení části komunikace č. II/256 Braňany - Mariánské Radčice. 
Náhradní komunikace, resp. přeložka komunikace před její likvidací, je řešena jako důlní škoda a je komentována v jiné části dokumentace EIA. 

Dále jsou uvedeny údaje o technologické dopravě a obslužné dopravě v lomu. Dopravní nároky na vnější silniční infrastrukturu pro potřeby 
Severočeských dolů jsou málo významné a omezují se na dopravu zaměstnanců, servisního materiálu, zásobování, případně zajištění dalších 
náležitostí. V této oblasti se nepředpokládá nárůst četnosti v porovnání se stávajícím stavem. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní a popisují správně stav a vývoj dopravní infrastruktury. Zároveň poskytují podklad pro posouzení vlivů dopravy na 
životní prostředí. 

B.III. Údaje o výstupech 
Kapitola je členěna do pěti podkapitol, které jsou níže posuzovány samostatně. 

B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (např. přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných 
znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek) 

Ovzduší: Jsou převzaty údaje z rozptylové studie (příloha H.3 dokumentace), resp. též ze studie vlivů na klima (příloha H.13 dokumentace). 
Uvedeny jsou údaje o uvažovaných zdrojích emisí (rozdělené na časové horizonty roků 2015, 2019, 2025, 2030, 2035), údaje o emisích PM10 
a PM2,5 (rozdělené na jednotlivé časové horizonty) a o emisích NOx, CO, SO2, NO2, benzenu a benzo(a)pyrenu (společné pro všechny časové 
horizonty). Dále je stanovena a uvedena emisní bilance lomu pro stanovení emise do vnějšího ovzduší dle metodiky MŽP pro odhad fugitivních 
emisí, ta však není emisním vstupem pro rozptylový model. Dále je stanovena emise skleníkových plynů. 

Znečištění vody: Charakter záměru vylučuje možnost znečištění vod, dále odkaz na kapitolu B.III.2. 

Znečištění půdy a půdního podloží: Charakter záměru vylučuje možnost znečištění půdy a půdního podloží, před těžbou je nutné provést 
skrývku, dále odkaz na kapitolu D.I.5. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Kapitola odpovídá požadavkům zákona. Uváděné údaje jsou přehledné, kompletní a dostatečně konzervativní a poskytují tak odpovídající 
podklad pro zpracování rozptylové studie (resp. vycházejí z ní) a navazujících analýz. Totéž se týká i emise skleníkových plynů. V tomto případě 
lze polemizovat s pojmem "nepřímá emise" v případě spalování pohonných hmot v rámci záměru. S ohledem na skutečnost, že k emisi dochází 
v přímé souvislosti s prováděním záměru (nikoliv využitím externích zdrojů), bylo by vhodnější označení těchto emisí jako přímé. 
Pokud jde o znečištění vody, půdy a půdního podloží, uváděné údaje mají obecný charakter. To ovšem vyplývá ze skutečnosti, že duplikují 
údaje kapitoly B.III.2, kde jsou uvedeny podrobnější údaje o znečištění odpadních vod, resp. vlivové části dokumentace (část D). Bez 
připomínek. V tomto případě ani není známa úvaha zákonodárce, která k této duplikaci při tvorbě přílohy č. 4 zákona vedla. 
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B.III.2. Odpadní vody 
Uvedeny jsou údaje k množství odpadních vod (předávání na ČOV elektrárny Ledvice a ČOV města Bílina) a recipientech, množství 
a kvalitativních ukazatelů pro důlní vody. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Kapitola odpovídá požadavkům zákona. Uváděné údaje jsou kompletní a dostatečně konzervativní a poskytují tak odpovídající podklad pro 
posouzení vlivů na životní prostředí. Uváděné údaje představují skutečné bilance lomu Bílina za uplynulé období (vlastní sledování, ISPOP), 
není přímo uvedeno, že se týká i záměru ve výhledovém období. 

B.III.3. Odpady 
Jsou uvedeny údaje o produkci odpadů (druh odpadu, způsoby nakládání s odpady) včetně podrobného seznamu a bilance odpadů za rok 
2017. Dále je uvedeno, že předmět činnosti záměru zůstává shodný, v dalším období tak lze předpokládat produkci odpadů ve stejném 
množství a struktuře. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek, uvedené údaje jsou korektní. 

B.III.4. Ostatní emise a rezidua 
Kapitola je dále členěna na část hluk, vibrace, záření, zápach a světelné emise. 

Hluk: Údaje jsou převzaty z hlukové studie (příloha H.4 dokumentace) a vychází z akreditovaného měření hluku (příloha 2 hlukové studie, ze 
které jsou zřejmé i použité měřicí body a další podrobnější údaje (spektrální třetinooktávová analýza). Uvedeny jsou údaje o hlukových emisích 
jednotlivých technologií (pásové dopravníky a jejich poháněcí stanice, pásový vůz, kolesová rýpadla, zakladače, buldozer) a dále obecné údaje 
o vnitroareálové automobilové dopravě. 

Vibrace: Je uvedeno, že provoz lomu není zdrojem významných vibrací (včetně trhacích prací malého rozsahu). 

Záření: V těžbě nejsou používány zdroje ionizujícího záření, aktivita těžených materiálů odpovídá pozaďovým hodnotám. Jednoduché uzavřené 
radionuklidové zářiče jsou provozovány na základě povolení SÚJB, rozšíření jejich počtu se nepředpokládá. 

Zápach: Záměr není zdrojem pachových látek. 

Světelné emise: Jsou uvedeny obecné údaje o použitých světelných zdrojích a jejich umístění. Je očekáváno, že postupně dojde k výměně 
stávajících sodíkových resp. rtuťových výbojek za modernější svítidla typu LED s nižším ovlivněním okolí. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uváděné údaje o zdrojích hluku jsou dostatečně konzervativní (vycházejí z akreditovaného měření hluku) a poskytují tak bezpečný podklad pro 
hodnocení vlivů hluku. 
Údaje o zdrojích vibrací, záření, zápachu a světelných emisích jsou korektní. 

B.III.5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 
Je uvedeno, že se nepředpokládá trhacích prací velkého rozsahu. Z charakteru záměru vyplývá, že dojde k významným terénním úpravám 
a zásahům do krajiny. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Obsah kapitoly odpovídá požadované náplni, bez významných připomínek. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. Výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
V kapitole je provedena všeobecná charakteristika dotčeného území, dále je popis členěn do čtrnácti podkapitol: 

• C.1.1. Krajina 
• C.1.2. Geomorfologie a hydrologie 
• C.1.3. Určující složky fauny a flory, části území chráněné dle zákona 
• C.1.4. Významné krajinné prvky 
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• C.1.5. Územní systém ekologické stability krajiny 
• C.1.6. Zvláště chráněná území 
• C.1.7. Území přírodních parků 
• C.1.8. NATURA 2000 
• C.1.9. Ložiska nerostů 
• C.1.10. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
• C.1.11. Území hustě zalidněná 
• C.1.12. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
• C.1.13. Staré ekologické zátěže 
• C.1.14. Extrémní poměry v dotčeném území 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uváděné údaje jsou korektní. Není však zcela zřejmé, podle jakého klíče jsou údaje řazeny do kapitoly C.1 a do kapitoly C.2, přičemž v mnoha 
případech je zařazení sporné (proč např. údaje o jevech ochrany přírody a NATURA 2000 jsou věcně odtrženy od biologické rozmanitosti mezi 
"nejvýznamnější charakteristiky") a v mnoha případech se věcná náplň dubluje (např. kulturní a historické jevy mají údaje jak v kapitole C.1, tak 
i v kapitole C.2). Tato situace je místy řešena pouhými odkazy (např. v kapitole C.1.3. Určující složky fauny a flory, části území chráněné dle 
zákona je uvedeno, že popis je proveden v kapitole C.2.5. Biologická rozmanitost). Zvolené členění je tedy nepřehledné, byť formálně v rámci 
přílohy č. 4 zákona. Zároveň neumožňuje popis stávajícího (pozaďového) stavu některých složek, např. nezahrnuje problematiku hluku, která je 
v posuzovaném případě významná a má sice samostatnou přílohu, která tyto skutečnosti postihuje, nicméně měla by být vhodně reflektována 
i v textu dokumentace. 
Obecně by v této kapitole měly být shrnuty nejvýznamnější jevy, podrobnější popisné údaje o jednotlivých složkách životního prostředí by měly 
být až náplní kapitoly C.2. Jde ovšem o formální přístup zvolený zpracovatelem dokumentace, z věcného hlediska bez významných připomínek. 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, 
které mohou být záměrem ovlivněny 

Kapitola je členěna do osmi podkapitol: 
• C.2.1. Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší) 
• C.2.2. Voda 
• C.2.3. Půda 
• C.2.4. Přírodní zdroje 
• C.2.5. Biologická rozmanitost 
• C.2.6. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 
• C.2.7. Hmotný majetek 
• C.2.8. Kulturní dědictví 

Komentář zpracovatele posudku: 
S výhradou, uvedenou výše u kapitoly C.1., jsou údaje z formálního hlediska v pořádku. Věcná náplň je hodnocena dále po jednotlivých 
podkapitolách. 

C.2.1. Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší) 
Údaje o kvalitě ovzduší jsou dokladovány pětiletými klouzavými průměry za roky 2012-2016 (kilometrové čtverce ČHMÚ) a dále údaje ze 
stacionárních měřicích stanic v okolí za jednotlivé roky 2012 až 2016. Z údajů vyplývá, že v dotčeném území jsou překračovány limity pro 
krátkodobé (24-hodinové) koncentrace PM10 a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, limity pro ostatní škodliviny (krátkodobé 
koncentrace SO2, roční průměrné koncentrace PM10, PM2,5 (limit do roku 2019), NO2 a benzenu) jsou dodrženy. Dále jsou komentovány údaje 
o rozptylových podmínkách v území. Analogické údaje jsou v rozptylové studii (příloha H.3 dokumentace). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Údaje jsou v pořádku a představují relevantní zdroj o kvalitě ovzduší v dotčeném území. Koncem roku 2018, tj. po zpracování dokumentace, 
byly publikovány nové údaje o pětiletých klouzavých průměrech za roky 2013-2017 (kilometrové čtverce ČHMÚ). Výsledky potvrzují údaje, resp. 
trendy, uváděné v dokumentaci. Dokumentace je tedy v tomto ohledu aktuální. 
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C.2.2. Voda 
Je uvedeno, že záměr není umístěn v CHOPAV. Dále je proveden popis podzemních vod s rozdělením na jednotlivé kolektory a povrchových 
vod s popisem dvou významných vodních toků (Radčický potok, Lomský potok). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek, obsah a rozsah kapitoly odpovídá požadovanému obsahu. 

C.2.3. Půda 
V kapitole jsou shrnuty výsledky pedologického průzkumu (Kozák, 2016), ve kterém byly popsány půdní poměry v dotčeném území, tj. záměrem 
dotčeného předpolí. Půdy jsou zařazeny do čtyř hlavních půdních jednotek v rámci bonitačního systému. Dále jsou uvedeny údaje o dříve 
proběhlých rekultivacích a historickém odnětí pozemků ze ZPF. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek, obsah a rozsah kapitoly odpovídá požadovanému obsahu. 

C.2.4. Přírodní zdroje 
Jsou uvedeny údaje o vlastním ložisku, s rozdělením na petrografickou charakteristiku, nadloží, strukturní charakteristiku a hydrogeologickou 
charakteristiku. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek, obsah a rozsah kapitoly odpovídá požadovanému obsahu. 

C.2.5. Biologická rozmanitost 
Údaje vycházejí z biologického průzkumu (příloha H.6 dokumentace). Popis je proveden pro území nového předpolí a nové výsypky 
s rozdělením na flóru (botanika) a faunu (hydrobiologie a entomologie, ornitologie). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uváděné údaje jsou rozsáhlé a úplné. Průzkumy jsou provedeny za období dvou let (2016 až 2017), přičemž využívají i archivních údajů 
a zohlednění dlouhodobé znalosti dotčeného území týmem řešitele. Bez připomínek, údaje poskytují odpovídající pohled na stav biologické 
rozmanitosti dotčeného území v rozsahu nezbytném pro posouzení vlivu. 

C.2.6. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 
Jsou uvedeny obecné údaje o zastavěných/obytných lokalitách, tj. obcích, charakteru jejich zástavby a možnosti jejich ovlivnění. Zároveň je 
uvedeno, že míru jejich ovlivnění posuzují odborné studie (rozptylová studie, hluková studie, vliv na veřejné zdraví). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Jde o velmi obecné údaje, slouží tedy pouze pro všeobecnou orientaci. Dále bez připomínek. 

C.2.7. Hmotný majetek 
Je uvedeno, že za hmotný majetek jsou považována technická zařízení různých subjektů, hmotný nemovitý majetek třetích stran (domy resp. 
jiné objekty) se v území nenachází. Je uvažováno se zrušením části stávající silnice II/256 Braňany - Mariánské Radčice a její náhradou novými 
komunikacemi. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Obecné údaje, bez významných připomínek. Není zřejmé, o jakou železniční trať a rychlostní komunikaci se v popisu jedná. 

C.2.8. Kulturní dědictví 
Je uvedeno, že v zájmovém území se nevyskytují kulturní památky podléhající zákonu o státní památkové péči. Dále je doložen seznam 
registrovaných kulturních památek v širším území (příloha H.7 dokumentace - krajinný ráz) a archeologické aspekty (příloha H.9 dokumentace). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Podrobné zpracování, bez připomínek. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho 
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru 

Údaje z předchozích kapitol jsou shrnuty z hlediska hlavních charakteristik dotčeného území (přítomnost ÚSES, přítomnost VKP ze zákona 
i registrovaných, nepřítomnost velkoplošných zvláště chráněných území, přítomnost maloplošných zvláště chráněných území, nepřítomnost 
přírodních parků, nepřítomnost NATURA 2000, plocha záměru v neobydlené lokalitě, nepřítomnost registrovaných kulturních či historických 
památek, silně antropologicky pozměněná plocha, probíhající povrchová těžba dle platné EIA a schváleného POPD do roku 2030. 

Dále jsou uvedena měřítka pro zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území v souvislosti s hodnoceným záměrem, a to vlivy 
ovlivňující zdraví obyvatel, posouzení únosného zatížení, posouzení kvality ekosystémů a hodnocení kritické úrovně. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Údaje by měly představovat shrnující strategický pohled na stav a vývoj životního prostředí dotčeného území. To je v úvodní části kapitoly věcně 
naplněno, bez významných připomínek. Není zřejmé, která maloplošná zvláště chráněná území se v území nacházejí. 
Další část, tj. zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území v souvislosti s hodnoceným záměrem, se míjí se zaměřením kapitoly, 
která by se měla věnovat situaci a vývojovým trendům bez realizace záměru (nepochopení struktury přílohy č. 4 zákona). Údaje jsou zde tedy 
"navíc", věcně by měly spadat až do části D dokumentace (kapitola D.III.). 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných vlivů (...) 
Kapitola je členěna do devíti podkapitol: 

• D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
• D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
• D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biolog. charakteristiky 
• D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
• D.I.5. Vlivy na půdu 
• D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje 
• D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy) 
• D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 
• D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví 

Komentář zpracovatele posudku: 
Zvolený výčet kapitol představuje odpovídající popis složek životního prostředí, zároveň je v souladu s přílohou č. 4 zákona (Náležitosti 
dokumentace). Pro rozhodující oblasti (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, biologie, krajina, hydrologie, archeologie, geologie a hydrogeologie, klima) 
jsou k dokumentaci přiloženy samostatné studie. Tyto studie jsou v tomto posudku posouzeny/komentovány v rámci odpovídajících kapitol 
dokumentace. 
Jednotlivé podkapitoly posuzujeme níže samostatně. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
Pro vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je vypracována samostatná studie (H.5 Posouzení vlivů na veřejné zdraví), její závěry 
jsou převzaty do dokumentace. Zdravotní vlivy a rizika jsou hodnoceny jednak pro znečištění ovzduší (na základě rozptylové studie, příloha H.3 
dokumentace), jednak pro hluk (příloha H.4 dokumentace). 

Pokud jde o znečištění ovzduší, jsou zohledněny koncentrace oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5, benzenu 
a benzo(a)pyrenu. Stávající koncentrace NO2 nesignalizují významné zdravotní riziko pro obyvatele, realizací záměru nedojde ke zvýšení 
zdravotních obtíží. V případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5 nedojde pokračováním těžby v obytné zástavbě k významným změnám 
v průběhu posuzovaných let, z hlediska zdravotních účinků jsou změny nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů 
onemocnění, z hlediska zdravotních rizik jsou tyto změny zanedbatelné. Zatížení benzenem nepřesahuje přijatelnou úroveň, změny jsou 
z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné. Změny zatížení benzo(a)pyrenem neovlivní imisní pozadí a jsou z hlediska zdravotních rizik 
nevýznamné. V celkovém shrnutí je uvedeno, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní situaci zájmového území zcela nepatrně a z hlediska 
zdravotních rizik hodnocených škodlivin jsou imisní příspěvky záměru nevýznamné, resp. v důsledku záměru dojde v některých lokalitách 
k mírnému snížení zdravotního rizika souvisejícího se suspendovanými částicemi. 
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Pokud jde o hluk, je uvedeno, že v celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku se záměr projeví snížením nepříznivých účinků hluku 
v Duchcově, Lomu a Mariánských Radčicích, v ostatních posuzovaných obcích nedojde ke změně subjektivního vnímání nepříznivých účinků 
hluku. 

Sociální a ekonomické vlivy jsou uváděny jako nevýznamné, záměr nevyžaduje změny v sídelní struktuře území, přesídlení obyvatel, nejde ani 
o novou činnost v území, která by měla za důsledek změnu vlastnické struktury nemovitostí nebo jejich ceny, kvalita života tak zůstane ze 
sociálního a ekonomického hlediska minimálně na stávající úrovni. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Zpracované posouzení vlivu na veřejné zdraví je metodicky založeno na mezinárodně uznávaném a užívaném postupu HRA (Health Risk 
Assessment). Zaměřeno je na všechny potenciálně nepříznivé vlivy záměru, tj. s ohledem na charakter záměru zejména znečišťování ovzduší 
a hluk. Hodnocení je provedeno jednak pro stávající stav, jednak pro stav výhledový po realizaci záměru. Pro hodnocení jsou vybrány všechny 
relevantní škodliviny. 
Provedené hodnocení je metodicky i věcně odpovídající, zpracované držitelkou příslušné autorizace, s využitím relevantních literárních 
podkladů, uvedené závěry o zdravotně nevýznamném ovlivnění obyvatel vlivem záměru jsou odpovídající. Podstatnou skutečností přitom je, že 
nedochází k významným dodatečným vlivům oproti stávající povolené činnosti. Z hlediska vlivů, podmíněných vlivy na ovzduší, nedojde v 
důsledku záměru k významné změně imisní situace, zdravotní účinky tedy nejsou významné a nezpůsobí dodatečné zdravotní efekty. Obdobně 
tak z hlediska vlivů, podmíněných vlivy hluku, nedojde v důsledku záměru k významné změně hlukové situace (a pokud ano, potom spíše málo 
významnému zlepšení), zdravotní účinky tedy nejsou významné a nezpůsobí dodatečné zdravotní efekty. 
Z výsledků hodnocení přitom vyplývá, že oběma oblastem, tj. ovzduší (zde zejména problematika suspendovaných částic PM10) a hluku je 
věnována zvláštní pozornost. Z tohoto důvodu je i v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena řada podmínek pro minimalizaci a 
kompenzaci těchto vlivů a také průběžného monitorování situace, které mj. umožní včas reagovat na případné nepředpokládané efekty. 
Komentář k sociálním a ekonomickým vlivům a faktorům pohody je odpovídající, bez významných připomínek. Je neoddiskutovatelným faktem, 
že těžební činnost je v území dlouhodobě přítomna a záměr představuje její pokračování, s cílem postupného ukončení těžby. V tomto ohledu je 
tedy závěr uvedený v dokumentaci, že kvalita života zůstane ze sociálního a ekonomického hlediska minimálně na stávající úrovni, 
opodstatněný. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Pro vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima jsou vypracovány samostatné studie (H.3 Rozptylová studie a H.13 Vlivy záměru na klimatický 
systém, odolnost a zranitelnost projektu vůči klimatickým změnám), jejich závěry jsou převzaty do dokumentace. 

Vlivy na ovzduší jsou hodnoceny postupy dle metodiky SYMOS´97. Výsledky jsou podrobně uvedeny v rozptylové studii a v dokumentaci 
samotné. Ve výpočtu jsou zohledněny scénáře pro roky 2015, 2019 (2020), 2025, 2030 a 2035, přičemž je zohledněn stav bez realizace 
záměru, tj. stav dle stávajícího POPD (označeno jako varianta 0, údaje jsou převzaty z rozptylové studie pro stávající platné POPD) a stav 
s realizací záměru (označeno jako varianta 1, nový výpočet). Hodnocení je provedeno pro škodliviny, které budou v případě realizace záměru 
emitovány a zároveň mají stanoveny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tj. oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxidy dusíku, oxid 
uhelnatý, benzen, částice PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren. Zájmové území o rozměrech 11 x 10 km je pokryto sítí celkem 1434 referenčních 
bodů, v obytných územích zahuštěných. Z výsledků vyplývají následující skutečnosti: 
• Oxid siřičitý: Příspěvek záměru je zanedbatelný, nemá vliv na plnění imisních limitů, z tohoto důvodu není srovnáván s variantou 0. 
• Oxid dusičitý: Příspěvek záměru je zanedbatelný, nemá vliv na plnění imisních limitů, z tohoto důvodu není srovnáván s variantou 0. 
• Oxidy dusíku: Příspěvek záměru je zanedbatelný, nemá vliv na plnění imisních limitů, z tohoto důvodu není srovnáván s variantou 0. 
• Oxid uhelnatý: Příspěvek záměru je zanedbatelný, nemá vliv na plnění imisních limitů, z tohoto důvodu není srovnáván s variantou 0. 
• Benzen: Příspěvek záměru je zanedbatelný, nemá vliv na plnění imisních limitů, z tohoto důvodu není srovnáván s variantou 0. 
• Benzo(a)pyren: Příspěvek záměru je zanedbatelný, nemá vliv na plnění imisních limitů, z tohoto důvodu není srovnáván s variantou 0. 
• PM2,5: Příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci se pohybuje ve všech obytných zónách pod hranicí 1 μg/m3, tedy pod 4 % imisního 

limitu 25 μg/m3 (resp. 4,1 % imisního limitu 20 μg/m3, platného od roku 2020), v pěti obytných zónách (z celkového počtu deseti) pod 1 % 
imisního limitu, tedy zanedbatelné. 

• PM10: Příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci se pohybuje ve všech obytných zónách pod hranicí 12 μg/m3, tedy pod 30 % 
imisního limitu 40 μg/m3, v pěti obytných zónách (z celkového počtu deseti) pod 4 μg/m3, tedy pod 10 % imisního limitu 40 μg/m3. Pro 
obytné zóny s příspěvkem nad 10 % imisního limitu (Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice, Ledvice) je provedena podrobnější analýza 
a srovnání s variantou 0. Příspěvek záměru k četnosti překročení maximální 24-hodinové koncentrace se pohybuje v pěti obytných zónách 
(z celkového počtu deseti) pod hranicí 168 h/rok, tedy pod 20 % limitu přípustné četnosti překročení. Pro obytné zóny s příspěvkem nad 
20 % povolené četnosti (Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice, Ledvice) je provedena podrobnější analýza a srovnání s variantou 0. 

Dále je provedeno zahrnutí stávající úrovně znečištění, vyjádřené polem průměrných klouzavých koncentrací za roky 2012-2016. Z výsledků 
vyplývají následující skutečnosti: 
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• Imisní limit pro částice PM10 s dobou průměrování 1 kalendářní rok: Úroveň znečištění nepřekročí v žádné z obytných zón hodnotu 
31 μg/m3, přičemž toto znečištění již zahrnuje stávající příspěvky provozu zdrojů znečišťování v lomu Bílina. Maximální zvýšení příspěvku 
lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím PM10 oproti současnému stavu přitom v žádné obytné zóně a žádném hodnoceném roce 
nepřesáhne hodnotu 1,52 μg/m3. Vlivem lomu Bílina nedojde v žádné z obytných zón a v žádném z hodnocených let ani při zohlednění 
stávající (resp. střednědobé) celkové úrovně znečištění ovzduší k překročení imisního limitu pro roční průměry koncentrace částic PM10. 

• Imisní limit pro částice PM10 s dobou průměrování 24 hodin: V celém zájmovém území je již dnes překračován imisní limit pro 24-hodinové 
průměrné koncentrace částic PM10. Lom Bílina již v současné době přispívá k překračování tohoto imisního limitu, míru tohoto příspěvku 
však nelze přesněji určit. Realizací záměru dojde v některých obytných zónách ke snížení vlivu lomu, v jiných ke zvýšení. Je odhadnuto, že 
i při realizaci záměru bude imisní limit pro 24-hodinové průměry koncentrace částic PM10 překračován. 

• Imisní limit pro částice PM2,5 s dobou průměrování 1 kalendářní rok: Podle pole pětiletých klouzavých průměrů koncentrace částic PM2,5 
(2012-2016) přesahuje v současné době úroveň znečištění v některých obytných zónách (východní části hodnoceného území u města 
Bílina a města Ledvice a dále na většině území obytné zóny Duchcov a jižní části obytné zóny Lom) hodnotu 20 μg/m3 (která bude od roku 
2020 hodnotou imisního limitu), přičemž stávající celková úroveň znečištění ovzduší v sobě již zahrnuje příspěvek lomu Bílina. V ostatních 
obytných zónách nedojde ani při započtení příspěvku záměru k překročení imisního limitu. Podle modelového výpočtu může docházet 
oproti současnému stavu (roku 2015) ke zvýšení příspěvku lomu Bílina a nelze vyloučit, že po roce 2020 bude docházet k překračování 
imisního limitu. Z příspěvků záměru (lomu Bílina) přitom vyplývá, že vliv lomu Bílina ve vztahu k imisnímu limitu je zanedbatelný (Duchcov 
ve všech hodnocených letech zlepšení, Bílina v letech 2019 a 2025 zhoršení o méně než 0,1 μg/m3, Ledvice ve všech hodnocených letech 
zlepšení, Lom ve všech hodnocených letech zhoršení o méně než 0,05 μg/m3) a plnění imisního limitu by nemuselo být zaručeno ani v 
případě, že by lom Bílina nebyl v provozu. 

Kompenzační opatření v souladu s § 11 odst. 5) zákona o ochraně ovzduší nejsou požadována (resp. ze zákona nevyplývají), a tedy ani 
navrhována. 

Pokud jde o vlivy na klima, je uvedeno, že záměr není zdrojem emisí látek majících vliv na změnu klimatu, realizace záměru proto nemůže být 
v kolizi s Pařížskou úmluvou o změně klimatu nebo Politikou ochrany klimatu ČR. Dále je uvedeno, že požadavek na zahrnutí emisí CO2, 
vzniklých spálením vydobytého uhlí do hodnocení není odůvodněné, a to z více důvodů (předmětem posuzování není nakládání s produktem, 
který vzniká realizací záměru a nijak s ním nesouvisí, posuzování vlivu využití vytěženého nerostu by mohlo být předmětem studie životního 
cyklu a je rovněž neproveditelné, neboť nelze určit kde a za jakých podmínek by uhlí bylo spáleno, zároveň by zahrnutí spalování vytěženého 
uhlí k záměru vedlo k zdvojenému započtení vlivu spalování tohoto uhlí, neboť naprostá většina vytěženého uhlí bude spálena ve zdrojích, které 
prošly (případně projdou) samostatným posouzením vlivu na životní prostředí). Dále je komentována vazba záměru na změnu klimatu (mitigační 
a adaptační opatření) a vazba záměru na strategické dokumenty a cíle (politika ochrany klimatu, strategie přizpůsobení se změně klimatu, 
národní akční plán adaptace na změnu klimatu). Je tedy vycházeno ze skutečnosti, že záměr je realizován v území, kde již v současné době 
probíhá povrchová těžba, při které dochází k rozsáhlým negativním zásahům do území (vodních ploch, lesních ploch apod). V případě 
posuzovaného záměru již k těmto zásahům došlo a posuzovaný záměr žádné masivní zásahy tohoto charakteru nepřináší, naopak paralelně 
s povrchovou těžbou dochází k rekultivací zasaženého území, která má jednoznačný a pozitivní přínos jak z hlediska mitigačních opatření, tak 
z hlediska adaptace na změny klimatu. Zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu je i s ohledem na časový rámec záměru vyhodnocena 
jako nízká, přičemž oznamovatel záměru disponuje prostředky k eliminaci negativních vlivů. Na závěr je uvedeno, že odlišný než zvolený přístup 
by odporoval běžné a právně konformní praxi, kdy proces EIA běžně hodnotí pouze vliv záměru jako takového a jeho vazby. Energetická 
náročnost a účinnost lomu Bílina nebude záměrem dotčena, záměr není zdrojem přímých ani nepřímých emisí skleníkových plynů. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Výpočet je proveden všeobecně užívanou metodikou SYMOS´97, příslušně aktualizovanou. Jako podklad je použita stabilitní větrná růžice 
z podkladů Českého hydrometeorologického ústavu. Bez připomínek. Součástí hodnocení je obecný popis metodiky výpočtu, umístění záměru, 
popis technologického a stavebního řešení, definice parametrů zdrojů (technologické a dopravní zdroje), definice/umístění referenčních bodů 
a jednotlivých výpočtů. Tyto části jsou metodicky i věcně v pořádku. Definice relevantních znečišťujících látek, použitých pro hodnocení, je 
odpovídající. Pozaďová kvalita ovzduší je odvozena z pětiletých klouzavých koncentrací, vyhodnocených a publikovaných ČHMÚ (2012-2016). 
Jde o odpovídající zdroj údajů. Po zpracování rozptylové studie byly ČHMÚ vydány údaje pro roky 2013-2017, které však závěry hodnocení 
nemohou významně ovlivnit. 
V hodnocení jsou tak zohledněny spolupůsobící (kumulativní) vlivy, dané jednak vlastním příspěvkem záměru (analyzovaným v rozptylové 
studii), jednak imisním pozadím (vycházejícím z pravidelně aktualizovaných údajů ČHMÚ). Tím jsou relevantním a metodicky správným 
způsobem kumulativní vlivy zohledněny. 
Jak vyplývá z uvedených údajů, použité metodické postupy a výsledky jsou odpovídající a dostatečně konzervativní. Z výsledků zároveň 
vyplývá, že rozhodující oblastí, na kterou nutno se zaměřit při návrhu opatření k minimalizaci vlivů, jsou prakticky výhradně emise tuhých 
znečišťujících látek, konkrétně suspendovaných částic frakce PM10. V návrhu stanoviska příslušného úřadu (strana 210 tohoto posudku) jsou 
tato opatření konkrétně uvedena. V tomto ohledu je podstatná zejména podmínka návrhu kompenzačního opatření, které uspoří min. 9 tun 
PM10/rok po celou dobu provozu záměru a které je schopno kompenzovat navýšení zátěže vnějšího ovzduší, ke kterému dojde vlivem realizace 
záměru. 
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Vlivy na klima jsou hodnoceny odpovídajícím způsobem v souladu s aktuálními postupy mitigačních a adaptačních klimatických opatření. K této 
oblasti je zároveň vznesena řada připomínek a požadavků na zahrnutí posouzení vlivu spáleného uhlí. V tomto ohledu je však přístup, použitý 
v dokumentaci, správný. Posouzení konkrétního záměru těžby na projektové úrovni (EIA) nelze zaměňovat ani za posouzení jednotlivých 
záměrů jiných oznamovatelů, využívajících těženou komoditu (uhlí), ani za strategické posouzení celého (energetického) odvětví. Česká 
republika má vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. Základními 
strategickými dokumenty v těchto oblastech jsou: 
Politika ochrany klimatu v ČR (2017). Tato politika definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní úrovni tak, aby zajišťovala 

splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod 
(Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy 
Evropské unie). 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Tato strategie představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě 
zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní 
a částečnou ekonomickou analýzu apod. 

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017). Tento akční plán je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR (2015). Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii ČR 
do konkrétních úkolů, kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny 
klimatu a zdroje financování. 

Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je možno použít pro vyhodnocení vlivů na globální klima a také vlivů 
vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně 
klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako 
celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje). Rozhodující skutečností je tedy soulad záměru s příslušnými 
strategickými dokumenty, a to bez ohledu na skutečnost, zda záměr sám o sobě má kladnou nebo zápornou bilanci produkce skleníkových 
plynů. Jinými slovy, i kladná bilance produkce skleníkových plynů není na projektové úrovni důvodem pro odmítnutí záměru (tím spíše, pokud by 
šlo o jiné záměry, následně využívající těženou komoditu), vždy je nutno zohlednit širší strategické souvislosti a politiky. 
V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická koncepce 
(2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická koncepce počítá se 
zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na výrobě elektřiny, dnes 
představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr v energetické strategii ČR. 
Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení záměru) na cca 6400 MWe, další 
pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi významně klesat a jejich podíl na výrobě 
elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, 
že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž 
v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). 
Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na 
uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky 
směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. Přístup ke zpracování dokumentace a údaje, uváděné v dokumentaci, jsou v tomto ohledu správné. 
Politika ochrany klimatu v ČR (2017), zohledňující naplnění závazků Pařížské dohody, pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 2030 
a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech použitých scénářích, i těch nejvíce ambiciózních, se s těžbou na Lomu Bílina počítá. Těžba uhlí 
na Lomu Bílina (a také spalování tohoto uhlí) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR, a tedy ani s mezinárodními závazky České 
republiky. 
Na závěr je nutno poznamenat, že Česká republika má vytvořen kontrolní a ohlašovací mechanismus v souladu s článkem 7 Nařízení EU 
č. 525/2013. Veškeré emise skleníkových plynů jsou pravidelně (každoročně) aktualizovány, inventarizovány a ohlašovány Evropské komisi 
a také sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Gestorem je Český hydrometeorologický ústav, poslední aktualizovaný dokument 
(National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic, 2018) zahrnuje data za roky 1990 až 2016. 
Samotná dokumentace obsahuje přílohu H.13 Vlivy na klimatický systém, ve které jsou vlivy záměru vyčísleny. Výtky lze mít v tomto případě 
k dílčím formulacím (spalování nafty produkuje přímé emise, nikoliv nepřímé, záměr tedy je zdrojem emisí), celkové závěry jsou však korektní. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biolog. charakteristiky 
V kapitole jsou uvedeny a komentovány výsledky akustické studie (příloha H.4 dokumentace). Dokladována je stávající akustická situace 
v dotčených obcích (výsledky měření), hlukové emise technologie (výsledky měření), údaje o kalibraci modelu, údaje k provedeným výpočtům, 
údaje k referenčním bodům výpočtu a výsledky výpočtu pro jednotlivé obce a referenční body (Mariánské Radčice, Duchcov, Braňany, Lom 
u Mostu, Osek, Ledvice, Bílina), jsou uvedeny údaje o protihlukových opatřeních a je stanovena celková akustická situace, tj. příspěvek záměru 
je akusticky sečten s naměřeným pozadím. Z výsledků vyplývá, že akustická situace, ovlivněná hlukem záměru, splňuje ve všech posuzovaných 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 21 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

časových horizontech (2019, 2025, 2030, 2035) ve všech referenčních bodech, reprezentujících dotčené obce, hygienické limity pro hladiny 
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době, tedy hodnoty LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). 

Další součástí kapitoly je vyhodnocení světelných vlivů, a to s využitím znaleckého posudku (Ing. Tomáš Maixner). Z výsledků vyplývá, že světlo 
vyzářené důlním dílem nepřekročí přípustnou míru. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Vlivy hluku jsou hodnoceny standardními postupy, z metodického hlediska bez připomínek. 
Výsledky dokladují skutečnost, že hlukové vlivy vlastního záměru ve spolupůsobícím účinku s akustickým pozadím splní hlukové limity. Zároveň 
jsou dokladována příslušná opatření, a to provedená v rámci stávajícího POPD a nově navrhovaná v rámci skutečností, zjištěných při 
zpracování akustické studie. Bez připomínek. V hodnocení jsou tak zohledněny spolupůsobící (kumulativní) vlivy, dané jednak vlastním 
příspěvkem záměru (analyzovaným v hlukové studii), jednak imisním pozadím (vycházejícím z měření hlukové situace). Tím jsou relevantním a 
metodicky správným způsobem kumulativní vlivy zohledněny. 
Vlivy osvětlení jsou vyhodnoceny odpovídajícím způsobem s využitím znaleckého posudku. Třebaže ve vypořádání požadavků závěru 
zjišťovacího řízení je uvedeno, že příslušná studie je přílohou H.8 dokumentace, není tomu tak a výsledky jsou pouze komentovány v textu 
dokumentace. 
Vlivy vibrací a dalších faktorů nejsou v části D dokumentace komentovány, příslušné údaje jsou však uvedeny v části B dokumentace 
a s výjimkou nevhodného zařazení jsou v pořádku. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Hodnocení vlivů na povrchové vody vychází z odborných posudků "Ovlivnění povrchových vod pokračováním hornické činnosti v letech 2019 - 
2035", "Vliv záměru POPD na podzemní vody" a "Historie odvodňování důlních vod", jejichž závěry jsou citovány v dokumentaci (nejsou 
přílohou) a dále zhodnocení hydrogeologické problematiky, které tvoří přílohu H.8 dokumentace. 

Vliv na povrchové vody zahrnuje výčet dotčených vodotečí, je popsán systém odvodnění a změny v něm (odvodnění předpolí lomu, odvodnění 
severních svahů a prostoru západně od Ledvic, odvodnění dna lomu, svedení drenážních vod z podloží vnitřní výsypky, odvodnění jižních svahů 
a braňanské výsypky) a je provedeno posouzení vlivu vypouštěných důlních vod na vodní útvary. 

Vliv na podzemní vody hodnotí vlivy na kvartérní zvodeň, která je výhradním zdrojem vody v obcích před postupem těžby, dále je posouzen vliv 
na stařinovou zvodeň, vliv na lázeňské vody (přírodní léčivé zdroje Bílina a Teplice) a také vliv změny režimu podzemních vod v oblasti 
montážního místa Jana. Z výsledků vyplývá, že nedojde k závažnému ovlivnění kvartérní zvodně jako potenciálního zdroje podzemních vod 
v obcích, nacházejících se v okolí postupu těžby. Není ovlivněno dlouhodobého chování stařinové zvodně a navazujícího systému oběhu 
podzemních vod. Není shledán konflikt ve vztahu k přírodním léčivým zdrojům lázní. 

Jako součást kapitoly je dále provedeno vyhodnocení vlivu záměru na stabilitu tělesa plaviště Venuše. Využit je odborný posudek 
"Hydrogeologické a stabilitní posouzení stykové oblasti lomu Bílina a plaviště Venuše" s výsledkem, že stabilita svahu není ohrožena a je 
zaručena a zabezpečena ochrana proti průvalům. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje vycházejí z rozsáhlých odborných hodnotících podkladů, které navazují na stávající stav a vývoj hydrologické a hydrogeologické 
situace dotčeného území ve vazbě na stávající povolenou hornickou činnost do roku 2030, včetně podmínek stanoviska EIA pro tento záměr. 
Hodnotící podklady zohledňují kontinuitu záměru se stávající těžbou (stávající systém odvodnění) a změny v něm. 
Hodnocení je provedeno komplexním způsobem, pokrývajícím v úplnosti hydrologickou a hydrogeologickou problematiku. Z hodnocení zároveň 
vyplývá, že nedojde k významnému ovlivnění kvalitativních ani kvantitativních parametrů dotčených vodních útvarů povrchových a podzemních 
vod a tím ani jejich chemického resp. kvantitativního stavu a ekologického stavu/potenciálu dle rámcové směrnice o vodách (Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky). Ekologický 
stav/potenciál vodního toku Bílina je dnes klasifikován jako "střední", chemický stav jako "nedosažení dobrého stavu", tento stav je dlouhodobě 
setrvalý, vývojový trend je zlepšující, záměr v tomto ohledu nemá na základě výsledku hodnocení významný vliv. Pokud jde o útvary 
podzemních vod (Mostecká pánev - severní část), kvantitativní stav je klasifikován jako "dobrý", chemický stav jako "nedosažení dobrého stavu", 
záměr v tomto ohledu nemá na základě výsledku hodnocení významný vliv. V důsledku záměru tedy nedojde ke zhoršení klasifikace z pohledu 
jednotlivých ukazatelů či biologických složek hodnocení dané přílohou 5 uvedené rámcové směrnice o vodách. Bez připomínek. 

D.I.5. Vlivy na půdu 
V kapitole je vyčíslen zábor plochy pro další postup lomu s rozdělením na ZPF, PUPFL, vodní plochy, ostatní plochy a zastavěné plochy. Vlivy 
jsou hodnoceny na základě provedeného pedologického průzkumu. Není očekáván významný vliv na kvalitní půdy (bez přítomnosti I. třídy 
ochrany), je stanoven požadavek na provedení skrývky a její uložení na deponiích pro pozdější rekultivační práce. Údaje o skrývkách jsou 
podrobně kvantifikovány. Dále je uveden údaj o zahajovaných rekultivačních pracích v průběhu záměru, ze kterých zemědělská rekultivace (cca 
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215 ha) převyšuje celkový zábor záměru (cca 180 ha). Vliv je tedy považován s ohledem na zábor ZPF významný, ale s přihlédnutím ke 
kompenzačním opatřením akceptovatelný. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje a závěry vycházejí z jednoznačných kvantifikovaných podkladů a jsou korektní. 

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje 
Jsou uvedeny kvantifikované údaje o samotném ložisku (uhlí a skrývka), dále údaje o dosavadním využití nadložních materiálů. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní. 

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy) 
Uváděné údaje vycházejí z biologického průzkumu (Biologický inventarizační průzkum území budoucí těžby pro záměr I. etapa Doly Bílina 2019 
- 2035, příloha H.6 dokumentace), jehož závěry jsou převzaty do dokumentace, a to jak do této kapitoly D.I.7., tak ve značné míře i do kapitoly 
B.II.5. Biologická rozmanitost. V rámci tohoto posudku tedy odkazujeme i na tamtéž provedený popis (strana 12 tohoto posudku). 

Průzkum je zaměřen na problematiku flóry a fauny (hydrobiologie a entomologie, ornitologie). Ve vyhodnocení vlivů je uvedeno, že záměr bude 
mít postupně významné dopady na celé předpolí. Půjde o postupnou likvidaci území západním směrem, kromě zemědělských pozemků budou 
likvidována i cenná území z hlediska botanického a zoologického. Na těchto plochách žije řada zvláště chráněných živočichů, kteří se zde 
jednak rozmnožují, jednak území slouží jako zdroj potravy živočichům, kteří na území předpolí trvale nežijí. Relativně pozitivním vlivem bude 
skutečnost, že likvidace území předpolí budou probíhat postupně a po skrývce ornice v pásu před prvním skrývkovým řezem bude následovat 
období, kdy obnažená plocha může naopak sloužit jako vhodné životní prostředí především pro cenné ptačí druhy (např. linduška úhorní). Pro 
obojživelníky, zejména trvale vázaných na vodu, bude nutno zajistit záchranné transfery na náhradní stanoviště. Ptáci a někteří savci mají 
dobrou migrační schopnost a lze předpokládat, že při relativně pomalém postupu záboru předpolí budou mít čas se přesunout na jiná vhodná 
místa v okolí (pokud taková místa budou existovat). Z těchto důvodů je nutno vytvářet pomocí navrhovaných kompenzačních opatření nové 
vhodné lokality odpovídající svými vlastnostmi rušeným biotopům. Bude nezbytné získal výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných 
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, a to před zahájením zásahů do území předpolí. Vliv na faunu i flóru území bude 
dlouhodobý a nevratný, postiženy budou všechny složky bioty. Tyto vlivy nelze vyloučit, lze však omezit jejich působení a vhodným způsobem je 
kompenzovat. Omezení vlivu lze zajistit dodržením projektové dokumentace (plán transferů, zásady ochrany hnízdišť, projektování budoucí 
krajiny a ÚSES) a postupným prováděním záboru současně s maximální šetrností k přežívajícím složkám bioty a vyloučení dalšího narušování 
okolí zásahu. Návrh kompenzací včetně podpory výskytu významných druhů je uveden v příloze H.6 dokumentace. Tato opatření budou 
realizována průběžně od počátku záboru území a budou probíhat v blízkém i vzdálenějším okolí podle disperzních schopností dotčených druhů. 
Součástí kompenzací jsou i záchranné transfery dle připravených plánů. 

Dále je provedeno zhodnocení účinnosti a dostatečnosti navrhovaných kompenzačních opatření. To je z části provedeno jejich konkrétními 
návrhy, jsou ale doplněny doporučené počty tůní pro rozmnožování obojživelníků s různou hloubku dna (min. počet během 15 let do roku 2035 
je cca 150 tůní na vhodných místech budoucích rekultivovaných ploch). Vhodná trvale zavlhčená místa se budou přirozeně objevovat při 
budování rekultivací a nelze je v současné době přesně určovat. V případě kamenných mohyl pro rozmnožování obojživelníků je doporučen 
stejný počet jako v případě tůní, konkrétní umístění mohyl na výslunných místech s jižní expozicí bude opět záviset na postupu budování 
vhodných rekultivací. Proces záboru předpolí i budování nových rekultivací bude trvale sledováno a koordinováno odborným dozorem tak, aby 
se požadované minimální počty uvedených opatření realizovaly, resp. překročily. Již v roce 2018 byla na výsypce Pokrok vyčleněna rozlehlá 
plocha budoucího mokřadu a byly vybudovány nové tůně pro cenné druhy ptáků, které zde již nyní žijí. Tato akce je součástí náhrady plochy 
mokřadů pod bývalou Teplickou výsypkou. 

Vlivy na lokality Natura 2000 jsou vyloučeny stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, předměty ochrany Natura 2000 nebudou dotčeny. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Způsoby hodnocení jsou odpovídající, uvedený závěr je korektní. 
Podstatou hodnocení vlivu je skutečnost, že dojde k postupné a úplné likvidaci předpolí lomu, včetně prostoru výsypky, přičemž tento vliv je při 
realizaci záměru nevyhnutelný. Jsou proto navržena příslušná minimalizační a kompenzační opatření a je zhodnocena jejich účinnost. V návrhu 
opatření je zohledněna kontinuita se stávajícími prováděnými opatřeními a jejich rozšíření pro záměr. Bez významných připomínek, opatření 
vycházejí z dlouhodobých a pravidelných sledování lokality v rámci biologických průzkumů a budování kompenzačních opatření v rámci stávající 
těžební činnosti. Navržená opatření jsou zapracována do návrhu stanoviska příslušného úřadu. 
Specifikem záměru je skutečnost, že ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy a 
dobývání Doly Bílina na období 2010 - 2030), přičemž dojde k časovému a prostorovému překryvu, resp. postupnému přechodu od stávajících 
postupů (POPD 2010-2030) k postupům dle záměru (POPD 2019-2035). Dokumentace na tuto skutečnost reaguje správně (tj. se zohledněním 
celkového kontextu) a postupy vlastního záměru tak hodnotí se zohledněním postupů stávajících. O skrytí území bylo přitom na většině plochy 
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rozhodnuto již v předcházejícím POPD, přesto je v dokumentaci znovu hodnocena celá plocha 2019-2030 (o které bylo již rozhodnuto) a plocha 
2030-2035 (která je nově dotčenou). Zároveň jsou zohledněna, resp. aktualizována, již prováděná opatření. 
Vlivy na evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti (Natura 2000) jsou vyloučeny. 

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 
Uváděné údaje vycházejí z hodnocení vlivů na krajinný ráz (příloha H.7 dokumentace), jehož závěry jsou převzaty do dokumentace. Jsou 
hodnoceny dva aspekty - vlastní hornická činnost a předpokládané rekultivace území po skončení hornické činnosti. 

Vlastní hornická činnost (těžba povrchovým způsobem) je vyhodnocena z hlediska zákonných kritérií krajinného rázu takto: vliv na rysy 
a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný, vliv na rysy a hodnoty kulturně historické charakteristiky silný, vliv na významné krajinné prvky 
středně silný, vliv na zvláště chráněná území žádný, vliv na ekologicky významné segmenty krajiny středně silný, vliv na kulturní dominanty 
slabý, vliv na estetické hodnoty středně silný, vliv na harmonické měřítko krajiny silný a vliv na harmonické vztahy v krajině silný. 

Vliv v etapě rekultivace je vyhodnocen následovně: vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky silně pozitivní, vliv na rysy a hodnoty kulturně 
historické charakteristiky středně silně pozitivní, vliv na významné krajinné prvky silně pozitivní, vliv na zvláště chráněná území žádný, vliv na 
ekologicky významné segmenty krajiny silně pozitivní, vliv na kulturní dominanty žádný, vliv na estetické hodnoty silně pozitivní, vliv na 
harmonické měřítko krajiny středně silně pozitivní a vliv na harmonické vztahy v krajině středně silně pozitivní. 

Na základě výše uvedených posouzení je určena snesitelnost záměru. Je konstatováno, že záměr představuje v etapě těžby silný negativní 
zásah do krajinného rázu, naopak v etapě rekultivace posílení stávajících hodnot krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Ve srovnání se současným stavem, kdy povrchový lom již v daném území existuje a první etapou záměru dojde 
k jeho rozšíření do nezastavěného území obcí, lze záměr pro dotčené území považovat za únosný a lze jej akceptovat v případě splnění 
podmínek specifikovaných opatření. 

Hodnocení je doprovázeno mapovou dokumentací, vizualizacemi a fotodokumentací. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Hodnocení je provedeno dle doporučeného metodického postupu pro hodnocení krajinného rázu (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička: 
Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, 2006). 
V hodnocení je zohledněn fakt, že záměr představuje pokračování stávající povolené a probíhající hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy 
a dobývání Doly Bílina na období 2010 - 2030). Ta představuje referenční východiskový stav pro hodnocení, přičemž dojde k časovému 
a prostorovému překryvu, resp. postupnému přechodu od stávajících povolených postupů (POPD 2010-2030) k postupům dle záměru (POPD 
2019-2035) a následné rekultivaci území. Dokumentace na tuto skutečnost reaguje správně (tj. se zohledněním celkového kontextu) a postupy 
vlastního záměru tak hodnotí se zohledněním postupů stávajících. Tím jsou zohledněny i vzájemné spolupůsobící efekty. 
Dílčí i celkové závěry hodnocení jsou korektní. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví 
V případě hmotného majetku je uváděno zrušení úseku stávající silnice II/256, včetně způsobu jeho náhrady a stavu přípravy. Kulturní památky 
nebudou záměrem ohroženy, archeologické aspekty budou řešeny záchranným výzkumem. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené závěry jsou korektní, bez připomínek. 

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 

Jsou uvedeny všeobecné údaje o možných rizicích a způsobu jejich zohlednění, a to i s ohledem na kontinuitu záměru se stávajícím stavem. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou odpovídající. Zajištění bezpečnosti provozu je zejména záležitostí dodržení příslušných citovaných zákonných a normových 
ustanovení, přičemž při jejich dodržení jsou rizika pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí akceptovatelná. 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 24 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

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 

V kapitole jsou shrnuty vlivy záměru z hlediska velikosti a významnosti pro jednotlivé hodnocené okruhy. Dále je uvedeno, že charakter záměru 
vylučuje přeshraniční vlivy. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Údaje představují shrnující charakteristiku identifikovaných environmentálních vlivů v rámci jednotlivých okruhů. Bez významných připomínek, 
kapitola by však mohla obsahovat i meziokruhové shrnutí. Údaj o vyloučení přeshraničních vlivů je korektní. 

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, popř. opatření 
k monitorování možných negativních vlivů na ŽP, které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, vč. opatření týkajících 
se připravenosti na mimořádné situace dle kap. II a reakcí na ně 

Kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly: 

D.IV.1. Opatření základní a již prováděná 
D.IV.2. Technická a technologická opatření 

Opatření základní a již prováděná jsou součástí řešení záměru - jde o opatření, která byla uložena v rámci posuzování vlivů stávající prováděné 
POPD. Dále je uvedeno, že se předpokládá dodržování zákonných předpisů. 

V první kapitole jsou definována opatření s rozdělením na územně plánovací opatření, technická opatření (pro fázi přípravy, realizace 
(výstavby), provozu, ukončení provozu, monitoring a popis kompenzací (s ohledem na snížení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí se 
kompenzační opatření nenavrhují). Ve druhé kapitole jsou opatření podrobněji komentována a odůvodněna. 

Technická a technologická opatření jsou rozdělena na opatření všeobecná a na opatření specifická dle jednotlivých hodnocených okruhů 
životního prostředí a veřejného zdraví (ovzduší, hluk, zdraví, povrchové a podzemní vody, půda, fauna a flóra, krajina, hmotný majetek a kulturní 
památky). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedená opatření odpovídají charakteru záměru, umístění záměru a jeho vlivům. Uvedená opatření jsou zohledněna v návrhu stanoviska 
příslušného úřadu (strana 210 tohoto posudku), přičemž jsou zohledněna i vyjádření dalších subjektů k dokumentaci a další skutečnosti, zjištěné 
v průběhu zpracování posudku. 
Další komentář k této části je, v souladu s osnovou přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, proveden v kapitole IV. (POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ), strana 29 tohoto posudku. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 
významných vlivů záměru na ŽP 

Je uvedeno, že dokumentace je zpracována konzervativně, tj. vlivy jsou hodnoceny v maximálních hodnotách a ve spolupůsobícím účinku 
s ostatními zařízeními resp. záměry v lokalitě a s environmentálním pozadím. Dále je proveden přehled základních použitých metodik při 
hodnocení jednotlivých vlivů. 

Komentář zpracovatele posudku: 
V pořádku, bez připomínek. Dílčí metodické postupy již byly komentovány, pokud nutno, výše v rámci hodnocení jednotlivých okruhů. 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

Je uvedeno, že k dispozici byly všechny potřebné údaje pro objektivní vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a že další zpřesňující 
údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí. Míru takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako přijatelnou s ohledem na rozsah 
posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením záměrů. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. Dle názoru zpracovatele tohoto posudku je pro hodnocení záměru dostatek vstupních (technických) a odborných (hodnotících) 
informací tak, aby mohl být podloženě formulován návrh stanoviska. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Je uvedeno, že záměr respektuje územní ekologické limity a postupy osvědčené metody povrchového dobývání uhlí. Hodnocení jiných variant 
geografického řešení nebo technologického postupu těžby není relevantní. Dále jsou uvedeny údaje o aktivní variantě (předmět záměru) a 
nulové variantě (referenční srovnávací varianta dle stávajícího platného POPD). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 

F. ZÁVĚR 

Kapitola obsahuje shrnující závěr. Je uvedeno, že záměr je v dané lokalitě, v případě dodržení všech navržených a doporučených 
minimalizačních a kompenzačních opatření, realizovatelný. Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho složkách, 
a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních zařízení v lokalitě a environmentálního pozadí, nepřekračují při zohlednění opatření, 
navrhovaných pro vyloučení a minimalizaci vlivů, akceptovatelnou míru. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Závěr odpovídá výsledkům hodnocení jednotlivých dílčích okruhů i mezioborového hodnocení. Bez připomínek. 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Kapitola obsahuje shrnutí údajů o záměru a závěry hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Účelem kapitoly je informování všeobecné veřejnosti, tomuto účelu rozsah i forma zpracování odpovídá. Bez připomínek. 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci - závěr zpracovatele posudku: 

Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí a veřejného 
zdraví jsou v dokumentaci provedeny s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a dotčeného území. 
Dokumentace se správně zaměřuje na rozhodující oblasti, tj. v posuzovaném případě zejména na oblast veřejného zdraví, oblast ovzduší 
a klimatu, oblast hluku, oblast povrchových a podzemních vod včetně souvisejících geofaktorů, oblast biologické rozmanitosti (flóra, fauna 
a ekosystémy), oblast krajinného rázu a oblast půdy. Pro tyto oblasti jsou vypracovány podrobné hodnotící studie. 
V dokumentaci jsou zohledněny veškeré relevantní kumulativní (spolupůsobící) vlivy. Specifikem záměru je skutečnost, že ve své podstatě 
představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy a dobývání Doly Bílina na období 2010 - 2030), přičemž 
dojde k časovému a prostorovému překryvu, resp. postupnému přechodu od stávajících postupů (POPD 2010-2030) k postupům dle záměru 
(POPD 2019-2035). Dokumentace na tuto skutečnost reaguje správně (tj. se zohledněním celkového kontextu) a postupy vlastního záměru tak 
hodnotí se zohledněním postupů stávajících. 
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci jsou odpovídající a dostačující pro potřeby hodnocení 
vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

   II.3.    Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr není řešen ve více variantách. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí - závěr zpracovatele posudku: 

Záměr není řešen ve více variantách umístění a/nebo technologického řešení. 
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   II.4.    Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 

Dokumentace uvádí, že nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice - závěr zpracovatele posudku: 

Významné negativní vlivy záměru přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 
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  III.   
 

(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 

 POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 
Záměr ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy a dobývání Doly Bílina na období 
2010 - 2030, rozhodnutí OBÚ v Mostě o povolení hornické činnosti zn. 3426/10/II ze dne 8.11.2010), přičemž reaguje na usnesení vlády 
č. 827/2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. V tomto kontextu jde o pokračování 
stávající hornické činnosti o pět let se zohledněním požadavku na efektivní využití ložiska v souladu se zákony č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
v platném znění, a také vazby na aktualizovanou Státní energetickou koncepci (2015) a Surovinovou politiku České republiky v oblasti 
nerostných surovin a jejich zdrojů (2017). 
Z uvedených skutečností vyplývá, že umístění záměru a jeho kvantitativní i kvalitativní vlivy budou obdobného charakteru jako u stávající 
prováděné hornické činnosti. To se týká i souvisejících opatření pro vyloučení a minimalizaci vlivů. 
Z hlediska dodatečných vlivů je podstatný zejména postup porubní fronty do nových hranic, který bude spojen s úplným záborem takto nově 
dotčeného území. Tento zábor představuje v zásadě jediné dotčení území doposud povrchovou těžbou nedotčeného. Související zakládání 
vytěžené skrývky bude prováděno v prostoru, ve kterém těžební činnost v minulosti probíhala (oblast montážního místa Jana). Záměr tak ve 
spolupůsobícím účinku se stávajícím dobývacím prostorem vytvoří ucelený prostor, ve kterém budou probíhat veškeré činnosti, spojené s vlastní 
těžbou, tedy skrývka nadloží, těžba suroviny a zakládání skrývkového materiálu. Zároveň tento prostor má a bude mít zajištěny veškeré 
nezbytné infrastrukturní vazby, zejména odbyt těžené suroviny prostřednictvím existujících systémů. Z tohoto celkového hlediska tedy záměr 
maximalizuje využití stávajících zdrojů a tím minimalizuje celkové environmentální nároky. 
Vlastní těžba bude prováděna obdobným způsobem jako za stávajícího stavu, tedy postupy skrývkových a uhelných řezů a etáží vnitřní výsypky 
za současného pokračování provádění technických a biologických rekultivací uvolněných ploch. Je zachována kontinuita postupu těžby, porubní 
fronta bude v rámci záměru nadále těžena paralelně západním směrem. Využity budou stávající technologie, postupně procházející generálními 
opravami, přičemž dojde k výměně jednoho těžebního velkostroje a jednoho zakladače. Zároveň budou použity nové typy poháněcích stanic 
odtahových pásových dopravníků v jižní části lomu. Průběžná modernizace technologií je z hlediska vlivů na životní prostředí (zejména vlivů na 
ovzduší a vlivů hluku) příznivá. 
Záměr, resp. hranice POPD, který je předmětem záměru, je umístěn mimo zastavěná území obcí a zachovává odstupovou vzdálenost 
500 metrů. Přímé vlivy těžby na obce jsou tímto minimalizovány, přičemž jsou realizována a navržena odpovídající opatření pro vyloučení 
a omezení negativních vlivů těžby, spočívající, kromě technologických opatření popsaných výše, v realizaci ozeleněných valů resp. dalších 
opatření (stěny). Součástí stávající hornické činnosti je dohoda s dotčenými obcemi o environmentálním dozoru, monitoringu a zajištění 
příslušných opatření, která pokrývá i období do roku 2035, tedy do ukončení záměru. I tato skutečnost přispívá k omezení negativních vlivů na 
obyvatelstvo. 
Pro stávající hornickou těžbu je zpracován Souhrnný plán sanací a rekultivací, který bude příslušným způsobem aktualizován i pro záměr, a to 
mj. i na základě závěrů procesu EIA. Na základě tohoto plánu jsou bezodkladně zahajovány rekultivační práce, které kompenzují vlivy záměru 
na přírodu a krajinu. 
Potenciální klimatické vlivy jsou řešeny na strategické úrovni. Záměr je v souladu s veškerými relevantními koncepcemi, zejména Státní 
energetická koncepce a Politika ochrany klimatu v ČR, které zohledňují naplnění závazků Pařížské dohody. Těžba uhlí na Lomu Bílina 
(a následně také spalování tohoto uhlí, jakkoli nejde o předmět záměru) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR, a tedy ani 
s mezinárodními závazky České republiky. 

III. Posouzení technického řešení záměru - závěr zpracovatele posudku: 

Záměr představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti, přičemž reaguje na usnesení vlády č. 827/2015 k řešení dalšího postupu 
územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Zohledňuje požadavek na efektivní využití ložiska v souladu se zákony 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění, a také vazby na aktualizovanou Státní energetickou koncepci (2015) a Surovinovou politiku České 
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017). 
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Umístění a technické řešení záměru maximalizuje využití stávajících zdrojů a tím minimalizuje celkové environmentální nároky. 
Navržené technické řešení a stanovení příslušných souvisejících podmínek umožňuje zajištění ochrany obyvatel a životního prostředí v míře 
požadované příslušnými složkovými předpisy, přičemž míru tohoto vlivu minimalizuje na rozumně dosažitelnou míru. 
Z hlediska vlivů klimatických je záměr v souladu s veškerými relevantními národními koncepcemi i mezinárodními závazky České republiky. 
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  IV.   
 

(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ) 
Dokumentace obsahuje v kapitole D.IV. charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí. Tento soubor opatření, který reaguje na zjištěné skutečnosti, umožňuje minimalizaci příslušných zjištěných vlivů a stanovuje 
rámec jejich kompenzace, vychází z charakteru záměru, charakteru a stavu dotčeného území a rozboru možných vlivů záměru na chráněné 
zájmy ochrany životního prostředí v dotčeném území. 
Konkrétní opatření, navržená v dokumentaci, jsou převzata do návrhu stanoviska. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby odpovídala 
účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena jejich formální úprava. Obecná resp. deklarativní 
opatření (včetně požadavků na dodržení požadavků obecně závazných legislativních předpisů) však nejsou v návrhu stanoviska uváděna. 
K základnímu souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání dokumentace, 
včetně obdržených vyjádření a veřejného projednání, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů 
záměru na životní prostředí. 
Soubor navržených opatření je zřejmý z kapitoly VII. (NÁVRH STANOVISKA), strana 210 tohoto posudku. 

IV. Posouzení navržených opatření - závěr zpracovatele posudku: 

Dokumentace obsahuje výčet relevantních opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
Žádné z opatření není sporné, aby bylo nutné provádět jeho podrobnější rozbor. Konkrétní opatření, navržená v dokumentaci, jsou převzata do 
návrhu stanoviska příslušného úřadu, některá opatření byla z hlediska věcných požadavků upřesněna. Všeobecná resp. deklarativní opatření, 
vyplývající mj. z platné legislativy, však nejsou v návrhu stanoviska uváděna. 
K základnímu souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání dokumentace, 
včetně obdržených vyjádření a veřejného projednání, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů 
záměru na životní prostředí. 
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  V.   
 

(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI) 
V této části posudku je provedeno vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci [7]. U jednotlivých vyjádření je vždy uveden zdroj 
vyjádření (pokud se subjekt vyjadřoval vícekrát, jsou uvedeny všechny podklady), dále následuje úplné znění vyjádření s rozdělením 
na jednotlivé okruhy a komentář zpracovatele posudku k těmto okruhům. 
Další informace a vyjádření [8], [10] jsou při zpracování posudku vzata na vědomí, nejsou však v souladu s § 8 odst. (3) zákona vypořádávána. 
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V.1. Ústecký kraj 
[7.1] vyjádření ze dne 21. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Souhlasné vyjádření, bez dalších podmínek. 

a) 
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V.2. Město Osek 
[7.2] vyjádření ze dne 13. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Obecně platí, že měření jsou prováděna akreditovanými laboratořemi, kontrolovanými pravidelnými audity. To je garancí nezávislého 

měření. Z tohoto hlediska tedy požadavek na dvojí měření není relevantní (a není ani ekonomický). 

a) 
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 Měření hluku je zajišťováno od roku 2006 akreditovanou laboratoří VÚHU Most a.s., hluk je měřen v nočních hodinách na třech 
vzájemně dohodnutých místech, protokoly jsou 1x za měsíc předávány zástupcům města. 

 Měření prachu (PM10) je zajišťováno od roku 2006 akreditovanou laboratoří VÚHU Most a.s., v jedné lokalitě (technické služby), 
protokoly jsou 1x za měsíc předávány zástupcům města. Z hlediska měřených dat jsou ovšem rozhodující data ČHMÚ, data získaná 
samostatným monitoringem jsou vždy podružná a informativní. Nejblíže k městu Osek je stanice ČHMÚ v Lomu, která je zahrnuta 
v celostátní síti ISKO a slouží jako akreditovaná stanice, její data jsou volně přístupná na internetových stránkách ČHMÚ. Tato stanice je 
od měřeného místa měření v Oseku vzdálena vzdušnou čarou cca 4,5 km a je umístěna co možná nejblíže lomu Bílina. Fakticky tedy je 
měření prachu zajišťováno dvěma subjekty. 

 Podmínka pokračování uvedeného měření hluku a prachu je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. 
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V.3. Obec Světec 
[7.3] vyjádření ze dne 21. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Souhlasné vyjádření, bez dalších podmínek. 

a) 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 35 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

V.4. Obec Mariánské Radčice 
[7.4] vyjádření ze dne 27. 11. 2018 

  

a) 

b) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Severočeské doly a.s. postupně budují ochranná opatření na Dole Bílina pro obec Mariánské Radčice a pro město Lom, která spočívají 

ve výsadbě pásu ochranné zeleně. Tato opatření byla realizována již v roce 2011 a to podle podmínek současně platného POPD. Pro 
obec Mariánské Radčice se jednalo o výsadbu pásu ochranné zeleně šíře 200-250 m a délce 1200 m. Dále bylo provedeno v blízkosti 
obce rozšíření tohoto pásu o masivní výsadbu dvou oplocenek na výměře 7 ha s celkovým počtem vysazených dřevin 39 tis. ks. 
V současné době probíhají pěstební péče, jsou každoročně vyhodnocovány odpovědným projektantem s tím, že hodnocení za rok 2018 
je následující: "Při kontrole prováděných prací založení výsadeb a pěstební péče nebyly shledány žádné vážné závady. Práce probíhaly 

c) 

d) 

e) 
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dle odsouhlasených projektových dokumentací. Podle stavu porostu a provedení pěstebních zásahů lze předpokládat vývoj porostů 
takový, že ochranná opatření budou splňovat požadované funkce.". K obci Mariánské Radčice se těžba přiblíží až v závěru postupu, 
přibližně kolem roku 2030. Do té doby vegetace dosáhne projektovaných parametrů. 

ad b) Měření prachu a hluku je SD a.s. zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. Naměřená data 
jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění nadlimitních náměrů 
budou navržena a realizována příslušná opatření. 

 Podmínka pokračování uvedeného měření hluku a prachu včetně následných opatření je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska 
příslušného úřadu. 

ad c) Na přeložku silnice již bylo vydáno územní rozhodnutí, v průběhu roku 2019 bude získáno stavební povolení, zahájení realizace stavby 
je předpokládáno v roce 2020. To vytváří více než dostatečný časový rámec pro splnění požadavku. 

ad d) Úklid probíhá v pravidelných intervalech po dohodě s představiteli obcí a měst v Ledvicích, Chotějovicích, Braňanech a Kaňkově, 
Mariánských Radčicích a v Duchově. V březnu 2017 byl posílen vozový park o dvě velkokapacitní autocisterny, celkově je nyní 
k dispozici 10 autocisteren ke zkrápění komunikací. V úklidu bude pokračováno po dobu trvání záměru, hodnocení je a bude prováděno 
v rámci zmíněného projektu "Stop Prach". Je však nutno doplnit, že tento projekt byl z podnětu obcí ukončen ke dni 31.12.2016 z 
důvodu splnění předmětu dohody. V současné době je nahrazen "Dohodou o zásadách environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, 
Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů a.s. do roku 2035" z roku 2017. Předmětem této 
dohody je minimalizace zátěže obyvatel, přírody a krajiny za dozoru dotčených obcí a ve spolupráci s oznamovatelem záměru, který 
realizuje příslušná opatření. Ve věcné náplni zmíněného projektu "Stop Prach" se v tomto ohledu nic nemění. 

 Podmínka pokračování uvedeného projektu je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. 
ad e) Rekultivační práce jsou a budou bezodkladně zahajovány na základě Souhrnného plánu sanací a rekultivací. 
 Co se týká ochranných opatření, zastupitelstvu obce je každoročně předkládána informace - zhodnocení stavu konkrétního již 

realizovaného ochranného opatření. Lze navázat na spolupráci s komisí, která je tvořena ze zástupců obce a odpovědných pracovníků 
Severočeské doly a.s., která může být použita jako kontrolní a koordinační nástroj. 
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V.5. Město Litvínov, úsek kanceláře starosty 
[7.5] vyjádření ze dne 22. 11. 2018 

 

a) 

b) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Vzato na vědomí. Usnesení vlády je však vrcholným závazným dokumentem, změny vyplývající z usnesení vlády musí být následně 

zapracovány do zásad územního rozvoje a příslušným postupem též do územních plánů obcí. Z tohoto hlediska tedy rozporování 
usnesení vlády není v procesu EIA relevantní, záměr respektuje platné územně ekologické limity. 

 Pro informaci se uvádí, že zmíněné usnesení vlády č. 827/2015 vychází ze studie posouzení ekonomických, sociálních, 
environmentálních a zdravotních dopadů a analýzu potřeb dodávek hnědého uhlí pro teplárenství. Dále je nutno uvést, že Surovinová 

c) 
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politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, schválená usnesením vlády č. 441/2017, předpokládá v souladu 
s usnesením vlády č. 827/2015 těžbu na Lomu Bílina až za rok 2050 tak, aby byly zajištěny základní potřeby českých energetických 
zdrojů. Surovinová politika prošla procesem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a bylo k ní vydáno souhlasné 
stanovisko. Konečně ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění, požaduje (§ 30) při využívání výhradních ložisek 
vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním. Ani s těmito 
dokumenty není záměr v rozporu. 

ad b) Uvedené skutečnosti jsou z dokumentace a kontextu posuzování vlivů záměru na životní prostředí zřejmé. Dokumentace obsahuje popis 
technického a technologického řešení záměru v míře, která umožňuje jednoznačné posouzení vlivů na životní prostředí. Účelem procesu 
EIA není dokladovat úplné projektové řešení záměru (EIA není projektovou dokumentací). Stejně tak jsou provedeny všechny hodnotící 
studie, kvantifikující vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Volba metod hodnocení je přitom zcela 
v kompetenci jejich zpracovatelů (držitelé všech relevantních autorizací), v rámci zpracování tohoto posudku jsou použité metody 
vyhodnoceny jako odpovídající. 

 K uvedeným skutečnostem byly dále vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) 
zákona. Tyto údaje jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto posudku a v podrobnostech na ně odkazujeme. Zpracovatel 
posudku tyto údaje po jejich zhodnocení akceptuje. 

 Postup lomu Bílina zůstává nadále západním směrem, z počátku částečně i v ploše stávajícího platného povolení hornické činnosti. 
V severní části dochází k postupnému zkracování porubní fronty tak, aby byly dodrženy hranice dle platných územně ekologických limitů 
ve smyslu usnesení vlády ČR č. 827/2015. Základní koncepce těžby skrývky a uhlí zůstává beze změn. Dojde pouze k přesunutí 
uhelných odtahových pasových dopravníků z důvodu umožnění postupu vnitřní výsypky v prostoru jižních svahů lomu Bílina. Jednotlivé 
předpokládané báňské stavy ve stanovených obdobích jsou zřejmé z mapových příloh dokumentace (příloha H.12). Záměr reaguje na 
výše uvedené usnesení vlády a plynule navazuje na stávající platné povolení hornické činnosti ze dne 26.1.2011. 

 Návrh plánu sanací a rekultivací je zpracován ve formě dokumentace "Souhrnný plán sanací a rekultivací území dotčeného těžbou lomu 
Bílina při postupu do hranic územně ekologických limitů dle vládního usnesení č. 827/2015", jejímž zhotovitelem je společnost R-Princip 
Most. Jedná se o dokumentaci, která je povinnou přílohou při schvalování dobývacího prostoru, neboť řeší sanaci a rekultivaci území 
v celém rozsahu ložiska vymezeném dobývacím prostorem, resp. územně ekologickými limity. Tato dokumentace byla podkladem pro 
zpracování samostatné studie Hodnocení krajinného rázu, která je přílohou č. H.7 dokumentace EIA. V této samostatné studii jsou 
shrnuty základní principy z plánu sanace a rekultivace, včetně grafického návrhu prostorového uspořádání jednotlivých rekultivačních 
ploch (strana 15 studie). Relevantní části plánu sanace a rekultivace jsou obsaženy přímo v dokumentaci EIA, kromě kapitoly D.I.8 
věnované hodnocení krajinného rázu je např. v kapitole C.3 na str. 119 obsaženo stručné shrnutí základních principů plánu sanace 
a rekultivace, nebo v kapitole D.I.5, str. 162-163 jsou specifikovány plochy záborů a následných rekultivací v časovém rozlišení platnosti 
záměru. Souhrnný plán sanace a rekultivace, jako takový, obsahuje celou řadu dalších informací a podrobnějších údajů, které jsou 
vyžadovány Horním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Jedním ze základních účelů této dokumentace je pak zejména stanovení 
předpokládaných nákladů na zahlazení následků hornické činnosti a výpočet tzv. měrného zatížení těženého nerostu. Jde však 
o podrobnosti mimo rámec dokumentace EIA, které však budou předmětem následného legislativního procesu, kterým bude povolení 
hornické činnosti. 

 V rámci těžby se uvažuje pouze v ukládáním na vnitřních výsypkách. Vytváření vnějších výsypek (Radovesická výsypka) je ukončeno 
a s dalšími není počítáno. 

 Pokud jde o imisní bilance polétavého prachu, a to vyjádřené vcelku i podle imisí v jednotlivých dotčených obcí, není příliš zřejmé, co je 
tímto pojmem míněno (o bilanci lze hovořit v případě emisí). Rozptylová studie (příloha H.3 dokumentace) obsahuje jak stávající 
modelované úrovně znečištění ovzduší pro PM10 a PM2,5 v jednotlivých čtvercích 1 km2 (data ČHMÚ), tak obsahuje po jednotlivých 
obcích příspěvky záměru ke koncentracím PM10 a PM2,5 jak ve výchozím stavu, tak v budoucím stavu v jednotlivých letech. 

 Hluková studie řeší splnění hygienických limitů, včetně zohlednění tónové složky. 
 Ukazatel zdravotních dopadů, kvantifikovaný jako dny pracovní neschopnosti (WDL) je zatížen výraznou nejistotou, protože vychází ze 

starších amerických dotazníkových studií. Z tohoto důvodu není v hodnocení zdravotních rizik použit. Místo toho je použit výpočet pro 
počty osob a dny hospitalizací a zvýšené respirační (dýchací) nemocnosti, který je podstatně přesnější. Tyto výsledky jsou v hodnocení 
zdravotních rizik uvedeny a odpovídají jim i závěry celkového hodnocení. 

 Pro hodnocení sociálně-ekonomických dopadů doporučilo město Litvínov využít odborné studie zpracované Univerzitou Karlovou na 
zakázku Ministerstva průmyslu a obchodu a Masarykovou univerzitou na zakázku Úřadu vlády ČR v rámci přípravy podkladů pro 
rozhodnutí vlády o územních ekologických limitech těžby v roce 2015. Otázka zahrnutí posouzení externích nákladů těžby uhlí již byla 
řešena v připomínkách k zjišťovacímu řízení a je vypořádána v dokumentaci v příloze č. 0 "Vypořádání připomínek vznesených v rámci 
ZZŘ". Chronologie vzniku studie Centra pro otázky životního prostředí UK (COŽP), tedy nejedná se o studii UK: 

 2012 - účelová studie "Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku" pro Greenpeace a Kořeny - nehodnotí vlastní těžbu, 
 2014 - grant od TAČR na projekt "Integrovaný model hodnocení zdravotních a environmentálních rizik z povrchové těžby hnědého uhlí" - 

COŽP žádá SD o data, odkázáno na výsledky EIA, 
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 2015 - (v rámci práce na grantu od TAČR) zpracována pro MPO studie "Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích 
nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití 
vydobytého hnědého uhlí ve spalovacích procesech pro výrobu elektřiny a tepla na území ČR". 

 Grant od TAČR měl vyústit v certifikovanou metodiku, žádný jiný ucelený výstup, než studie pro MPO není nikde publikován ani zmíněn. 
TAČR pouze zmiňuje, že projekt prošel oponenturou s kladným výsledkem, ale mezi certifikovanými metodikami výstupy z tohoto 
projektu rovněž neuvádí. Studie se zabývá externími náklady jak těžby uhlí, tak i jeho energetického využití. Studie naopak neřeší 
externí náklady související s ukončením těžby a externí přínosy (např. sociální) související s pokračováním těžby. Studie u těžby uhlí 
uvádí, že rozdíl mezi variantou prolomení limitů na Lomu Bílina a zachování územních ekologických limitů je pro období 2015 až 2030 
pouze 70 mil. CZK, tedy v průměru 2 mil. CZK externích nákladů ročně. Část studie věnovaná externalitám z vlastní těžby dochází k tak 
nízkým hodnotám (jak pokud jde o jejich absolutní výši, tak pokud jde o jejich relativní výši ve vztahu k externalitám z energetického 
využití uhlí), že je sami autoři považují za nevýznamné. Studie vychází z diskutabilních předpokladů zadání (energetická potřeba, vyšší 
těžba, než je poptávka po uhlí) a zahrnuje neověřitelné výpočty. Klíčovým podkladem pro zpracování studie je komplementární studie 
zpracovávaná souběžně společností ATEM, která není veřejně dohledatelná. Externí náklady jsou založené většinou na nepřímé a 
subjektivní metodě „ochoty platit“. 

ad c) Jak vyplývá z uvedených údajů, pro posouzení vlivů záměru jsou dostupné veškeré relevantní parametry, popisující řešení záměru, 
a poskytující podklad pro posouzení vlivů na životní prostředí. Dokumentace je zpracována metodicky správně a obsahuje všechny 
podstatné údaje o vlivech záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na veřejné zdraví. Poskytuje tak odpovídající 
a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto důvodu není požadováno její 
vrácení k doplnění, resp. přepracování. 
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V.6. Obec Braňany 
[7.6] vyjádření ze dne 28. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Není zcela zřejmé, co je smyslem pojmu "schválilo s následujícími připomínkami". Pokud se jím rozumí připomínky k těmto částem 

dokumentace, dokumentace uvedené dva okruhy zohledňuje odpovídajícím způsobem. Pokud se jím rozumí požadované podmínky, 
jsou v návrhu stanoviska příslušného úřadu zohledněny. 

a) 
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 Náhradní výsadby a kvační práce jsou a budou bezodkladně zahajovány na základě plánu sanací a rekultivací. U ochranných opatření 
lze navázat na spolupráci s komisí, která je tvořena ze zástupců obce a odpovědných pracovníků Severočeské doly a.s. Tato komise 
může být použita jako kontrolní a koordinační nástroj obce vůči Severočeským dolům a.s. Dále je každoročně zastupitelstvu 
předkládána informace - zhodnocení stavu konkrétního již realizovaného ochranného opatření. 

 Pro snižování prašnosti probíhá a bude probíhat projekt "Stop Prach", spočívající v úklidu. Úklid probíhá v pravidelných intervalech po 
dohodě s představiteli obcí a měst v Ledvicích, Chotějovicích, Braňanech a Kaňkově, Mariánských Radčicích a v Duchově. V březnu 
2017 byl posílen vozový park o dvě velkokapacitní autocisterny, celkově je nyní k dispozici 10 autocisteren ke zkrápění komunikací. 
V úklidu bude pokračováno po dobu trvání záměru, hodnocení je a bude prováděno v rámci zmíněného projektu "Stop Prach". Je však 
nutno doplnit, že tento projekt byl z podnětu obcí ukončen ke dni 31.12.2016 z důvodu splnění předmětu dohody. V současné době je 
nahrazen "Dohodou o zásadách environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem 
lomu Bílina Severočeských dolů a.s. do roku 2035" z roku 2017. Předmětem této dohody je minimalizace zátěže obyvatel, přírody a 
krajiny za dozoru dotčených obcí a ve spolupráci s oznamovatelem záměru, který realizuje příslušná opatření. Ve věcné náplni 
zmíněného projektu "Stop Prach" se v tomto ohledu nic nemění. Podmínka pokračování tohoto projektu je zahrnuta mezi podmínkami 
stanoviska příslušného úřadu. 

 Dále je vhodné uvést, že pro zajištění hygienických limitů hluku jsou navržena nová opatření, která budou postupně realizována v letech 
2019-2021, a to konkrétně: 

• přeložení části uhelných odtahových pásových dopravníků v prostoru jižních svahů lomu za zachování stávajícího systému těžby, 
změna spočívá v použití nových poháněcích stanic, které budou mít umístěny poháněcí motory do výšky max. 2 m, což zajistí 
eliminaci hlukové zátěže v obci Braňany; 

• bude realizována protihluková stěna a ochranný val pod obcí Braňany ve třech částech (délka 96 m výška 6,1 m, délka 125 m výška 
11,3 a 9,2 m, délka 230 m, výška 6,1 m); 

• stěna bude realizována podél dopravní komunikace pod obcí Braňany. 
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V.7. Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí 
[7.7] vyjádření ze dne 21. 11. 2018 

 

a) 

b) 

c) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Z připomínky nevyplývají další podmínky. 
ad b) Z připomínky nevyplývají další podmínky. 
ad c) Upozornění na zákonné náležitosti, z připomínky nevyplývají další podmínky. 
ad d) Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

d) 

e) 

f) 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 46 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

ad e) Upozornění na zákonné náležitosti, z připomínky nevyplývají další podmínky. 
ad f) Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

V.8. Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí 
[7.8] vyjádření ze dne 24. 11. 2018 

 

a) 

b) 

c) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Pro centrální sklad nebezpečných odpadů v Bílině je uvedený souhlas k dispozici (Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j.: 

3539/ZPZ/2015/NN-627 ze dne 11.11.2015), zároveň je k dispozici schválený provozní řád (Krajský úřad Ústeckého kraje ze dne 
11.11.2015). 

ad b) Posuzování vlivů na životní prostředí je prováděno bez vazby na konkrétní katastrální čísla pozemků. V rámci žádosti na MŽP o souhlas 
s odnětím půdy ze ZPF, který bude součástí žádosti o povolení hornické činnosti, bude uveden aktuální stav pozemků ke dni podání 
žádosti. Jde o běžnou zákonnou náležitost, kterou není třeba podmiňovat specifickými podmínkami. 

 Pro informaci se uvádí, že předmětná parcela zasahuje do stávajícího POPD a byla tzv. kmenovou parcelou, ze které se zápisem 
geometrického plánu do katastru oddělila parcela p.č. 175/7 v druhu orná půda, z této parcely připadá 70 m2 do polygonu záboru pro 
POPD 2019-2035 (předmět záměru). Jednoduše řečeno se změnilo číslo parcely a to ze 175/3 na 175/7 s tím, že se pořád jedná 
o ornou půdu. 

ad c) Posuzování vlivů na životní prostředí je prováděno bez vazby na konkrétní katastrální čísla pozemků. V rámci postupu lomu bude žádán 
příslušný orgán státní správy o odnětí pozemků z plnění funkce lesa až po vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti. Jde o běžnou 
zákonnou náležitost, kterou není třeba podmiňovat specifickými podmínkami. 

 Pro informaci se uvádí, že pozemků v území plánovaného POPD 2019-2035 (předmět záměru) v kategorii "lesní pozemek" je celkem 5, 
z toho dva jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. a tři jsou ve vlastnictví Severočeské doly a.s. Celková výměra všech pozemků je 3,07 ha. 
Na pozemcích se nachází vzrostlý les, pozemky jsou umístěny na úpatí Červeného vrchu. 
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V.9. Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí 
[7.9] vyjádření ze dne 20. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

a) 
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V.10. Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP 
[7.10] vyjádření ze dne 26. 11. 2018 

 

a) 

b) 

c) 
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d) 

e) 

f) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Předmětem vyjádření je bodový komentář k vypořádání požadavků Městského úřadu Duchcov ze zjišťovacího řízení (týká se všech 

bodů). 
 Měření prachu a hluku je SD a.s. zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. Naměřená data 

jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění nadlimitních záměrů 
budou navržena a realizována příslušná opatření. 

g) 

h) 

i) 
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 Podmínka pokračování uvedeného měření hluku a prachu je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. 
ad b) Pravidelné čištění města probíhá a bude probíhat v rámci projektu "Stop Prach", spočívajícího v úklidu. Úklid probíhá v pravidelných 

intervalech po dohodě s představiteli obcí a měst v Ledvicích, Chotějovicích, Braňanech a Kaňkově, Mariánských Radčicích 
a v Duchově. V březnu 2017 byl posílen vozový park o dvě velkokapacitní autocisterny, celkově je nyní k dispozici 10 autocisteren ke 
zkrápění komunikací. V úklidu bude pokračováno po dobu trvání záměru, hodnocení je a bude prováděno v rámci zmíněného projektu 
"Stop Prach". Je však nutno doplnit, že tento projekt byl z podnětu obcí ukončen ke dni 31.12.2016 z důvodu splnění předmětu dohody. 
V současné době je nahrazen "Dohodou o zásadách environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské 
Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů a.s. do roku 2035" z roku 2017. Předmětem této dohody je minimalizace zátěže 
obyvatel, přírody a krajiny za dozoru dotčených obcí a ve spolupráci s oznamovatelem záměru, který realizuje příslušná opatření. Ve 
věcné náplni zmíněného projektu "Stop Prach" se v tomto ohledu nic nemění. 

 Podmínka pokračování tohoto projektu je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. 
ad c) Doprava spojená s hornickou činností přes komunikace města je minimalizována již za stávajícího stavu, záměr nemá dodatečné 

dopravní nároky na externí komunikace, tato situace tedy zůstane zachována. Je ovšem zřejmé, že trasa přes Duchcov (silnice II/254 
a II/258) představují jedinou možnou trasu po veřejných komunikacích severně lomu (s výjimkou účelových komunikací v rámci 
dobývacího prostoru, které ovšem nemusí být vyhovující pro všechny druhy dopravy a za všech podmínek), její využití tedy nelze zcela 
vyloučit. 

ad d) Postup výsypky je v severní části lomu navržen tak, aby opticky navazoval na již zrekultivovanou část vnitřní výsypky u Ledvic na straně 
východní a zrekultivovanou vnější výsypku Pokrok na straně západní. Zároveň dojde k přesypání montážního místa Jana a k vytvoření 
uceleného zemního tělesa. Tvar tělesa je volen tak, aby umožňoval následně vybudovat komunikaci Duchcov - Ledvice. Zahájení 
zakládání v prostoru montážního místa Jana je předpokládáno v roce 2022 s tím, že postup bude volen tak, aby zakladač minimálně 
a po co nejkratší dobu zakládal v nejbližším okolí města Duchcov. V první fázi bude vysypána zakladačem výšková etáž ve směru 
východ - západ. Tím bude vytvořen ochranný val, který bude v dalším období oddělovat město Duchcov od lomu Bílina. Ochranný val 
bude zakládán v příznivém ročním období a pouze v denních hodinách (06 až 22 hod). Zároveň bude minimalizován provoz pomocné 
mechanizace. V nočních hodinách (22 až 06) hod bude velkostroj odstaven (mimo provoz). Bezprostředně za postupem velkostroje 
bude val upraven do definitivní podoby a bude proveden hydroosev k eliminaci případné prašnosti. Další postup zakladače bude 
realizován v prostoru za tímto ochranným valem směrem k lomu Bílina, tzn. směrem od města Duchcov. 

 Upřesněný harmonogram činností bude městu Duchcov předložen v předstihu, tato podmínka je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska 
příslušného úřadu. 

ad e) Měření hluku je zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. V případě města Duchcova je 
zajištěno pravidelné měření v měsíčních intervalech na třech místech, dále je prováděno měření dopravního hluku v intervalu 1x za tři 
měsíce. Naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění 
nadlimitních náměrů jsou navržena a realizována příslušná opatření. 

 Podmínka pokračování uvedeného měření hluku je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. S ohledem na ustálený 
charakter hluku ze záměru však není požadavek na kontinuální (ve smyslu nepřetržité) měření opodstatněný, podmínka předpokládá 
kontinuální měření ve smyslu kontinuity s měřeními stávajícími. 

ad f) Požadavek nesouvisí se záměrem a dokumentací EIA. Dle informace oznamovatele je však z jeho strany tato komunikace podporována 
tak, aby byla zařazena do akcí hrazených z 15-ti ekomiliard a byla projednána a schválena v meziresortní komisi a vládě ČR a tím se 
dostala do prioritních projektů hrazených Ministerstvem financí. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení s následnou žádostí o vydání stavebního povolení. Předpoklad zahájení výstavby této komunikace je v roce 2022. 
Stavebníkem bude město Duchcov a Severočeské doly a.s. poskytnou při přípravě a vlastní výstavbě maximální součinnost. 

ad g) Požadavek nesouvisí se záměrem a dokumentací EIA. Bude s dotčenými obcemi řešen samostatně v rámci běžné dlouhodobé 
komunikace Severočeské doly a.s se zástupci samospráv, a to jako součást strategického projektu Kraj s lepší vyhlídkou. K datu 
06/2018 byla zpracována studie proveditelnosti, projektová dokumentace k územnímu řízení je s termínem 28.2.2019. Následovat bude 
dokumentace pro stavební povolení, realizace stavby je plánována na roky 2021 až 2022. Akce bude hrazena z 15-ti ekomiliard. 

ad h) Na základě provedeného posouzení nebude mít výsadba stromů v horní části výsypky negativní vliv na proudění vzduchu resp. ventilaci 
v oblasti Duchcova. Realizace zeleně v horní části výsypky je zároveň doporučena i z hlediska ochrany biodiverzity. 

 Podmínka výsadby stromů v horní části výsypky je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. 
ad i) Vizualizace území po ukončené rekultivaci je zřejmá z přílohy H.7 dokumentace, ze které je zřejmé, že okolí města Duchcova nebude 

nijak dotčeno, ani vizuálně. 
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V.11. Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje 
[7.11] vyjádření ze dne 28. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Sdělení k územně-plánovacím souvislostem, bez dalších podmínek. 

a) 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 54 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 Pro informaci se uvádí, že v lednu 2017 byl Severočeskými doly a.s. předán Krajskému úřadu Ústeckého kraje návrh řešení koncepce 
územního systému ekologické stability pro území dotčené změnou územně ekologického limitu na lomu Bílina (Atelier T-plan, s.r.o.). 
Tento návrh krajský úřad posoudil a odsouhlasil. Návrh řešení regionálních prvků ÚSES (územní systém ekologické stability) byl 
zapracován do 4. aktualizace územně analytických podkladů Ústeckého kraje a lokální prvky ÚSES budou zapracovány do územně 
analytických podkladů příslušných ORP (obcí s rozšířenou působností) a budou následně využity pro tvorbu územně plánovacích 
dokumentací obcí. 

 V březnu 2018 byl zveřejněn návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území. V tomto návrhu jsou již zakresleny nové územně ekologické limity dle 
usnesení vlády č. 827/2015 a je převzat návrh řešení koncepce územního systému ekologické stability pro území dotčené změnou 
územně ekologického limitu na lomu Bílina. Po vyhodnocení výsledků projednání návrhu budou zpracovány úpravy a posouzení návrhu 
a bude nové veřejné projednání. 

 Obecně platí, že proces EIA pro posuzovaný záměr je nezávislý na procesu pořizování územně plánovací dokumentace. Zároveň platí, 
že usnesení vlády je nadřazeno zásadám územního rozvoje. Z této skutečnosti vyplývá, že změny dle uvedeného usnesení vlády budou 
do zásad územního rozvoje zapracovány v každém případě. 
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V.12. Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí 
[7.12] vyjádření ze dne 28. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) V tabulce č. 29 rozptylové studie (příloha H.3 dokumentace) jsou uvedeny průměrné hodnoty příspěvků k roční průměrné koncentraci 

PM10 pro variantu 0 (tj. bez realizace záměru). Tato varianta ovšem není předmětem aktuálně provedené rozptylové studie, pro 
variantu 0 jsou využity výsledky rozptylové studie, zpracované pro stávající těžbu. To je i uvedeno na straně 6 rozptylové studie: "Detaily 

a) 

b) 
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vstupů a výstupů varianty 0 nejsou v této rozptylové studii uvedeny, neboť odpovídají plně hodnotám uvedeným v dokumentaci EIA 
k Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030 (z roku 2009). Tato rozptylová studie přejímá ve svém textu 
pouze nejdůležitější hodnoty pro porovnání varianty 0 a 1." 

 Ve zmíněné dokumentaci EIA z roku 2009, která popisuje variantu 0, ovšem nebyl vliv těžby na úroveň znečištění ovzduší na území 
Litvínova hodnocen s ohledem na její zanedbatelný význam (modelované hodnoty byly velmi nízké), údaje pro variantu 0 tedy nejsou 
k dispozici (n. a. - not available). Z údajů pro variantu 1 (tabulka č. 30 rozptylové studie) přitom vyplývá, že vliv na území Litvínova je 
velmi výrazně nižší, než pro všechny ostatní obce, umístěné blíže záměru. 

ad b) Konkrétní opatření, navržená v dokumentaci, jsou převzata do návrhu stanoviska. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby 
odpovídala účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena jejich formální úprava. Obecná 
resp. deklarativní opatření (včetně požadavků na dodržení požadavků obecně závazných legislativních předpisů) však nejsou v návrhu 
stanoviska uváděna. K základnímu souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření 
vyplývající z projednání dokumentace, včetně obdržených vyjádření a veřejného projednání, která svým charakterem naplňují 
požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí. 
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V.13. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 
[7.13] vyjádření ze dne 19. 11. 2018 

 

a) 

b) 
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c) 
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d) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
ad b) Shrnutí zákonných požadavků a výsledků rozptylové studie, dále z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
ad c) Shrnutí zákonných požadavků, dále připomínky ke skladu nebezpečných odpadů a k nakládání s odpadními oleji. 

e) 
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 Pro centrální sklad nebezpečných odpadů v Bílině je uvedený souhlas k dispozici (Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j.: 
3539/ZPZ/2015/NN-627 ze dne 11.11.2015), zároveň je k dispozici schválený provozní řád (Krajský úřad Ústeckého kraje ze dne 
11.11.2015). ČIŽP zde zároveň provádí svoji kontrolní činnost, je tedy se zařízením dobře obeznámen. 

ad d) Výhradním zdrojem podzemních vod v obcích je kolektor kvartérních sedimentů, resp. zvodeň, která je na tento kolektor vázána. 
V posudku je doporučeno kvartérní zvodeň monitorovat, což je prováděno již nyní. Posudek prokazuje, že nedojde k závažnému 
ovlivnění kvartérní zvodně jako potencionálního zdroje podzemních vod v obcích. 

 Bez ohledu na tuto skutečnost je stanovena podmínka vypracování projektu doplnění monitorovacího systému kvartérní zvodně mezi 
obcemi a lomem Bílina, který bude předložen ČIŽP v předstihu před podáním žádosti o povolení hornické činnosti k vyjádření. 

ad e) Shrnující vyjádření se souhlasným stanoviskem, příslušná podmínka je zohledněna v předchozím bodě. 
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V.14. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
[7.14] vyjádření ze dne 28. 11. 2018 

 

a) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnující vyjádření k dokumentaci, implicitně z něj vyplývá vyjádření souhlasu, resp. nevyplývá vyjádření nesouhlasu. 
 Severočeské doly a.s. postupně budují ochranná opatření na Dole Bílina pro obec Mariánské Radčice a pro město Lom, která spočívají 

ve výsadbě pásu ochranné zeleně. Tato opatření byla realizována již v roce 2011 a to podle podmínek současně platného POPD. Pro 
obec Mariánské Radčice se jednalo o výsadbu pásu ochranné zeleně šíře 200-250 m a délce 1200 m. Dále bylo provedeno v blízkosti 
obce rozšíření tohoto pásu o masivní výsadbu dvou oplocenek na výměře 7 ha s celkovým počtem vysazených dřevin 39 tis. ks. 
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V současné době probíhají pěstební péče, jsou každoročně vyhodnocovány odpovědným projektantem s tím, že hodnocení za rok 2018 
je následující: "Při kontrole prováděných prací založení výsadeb a pěstební péče nebyly shledány žádné vážné závady. Práce probíhaly 
dle odsouhlasených projektových dokumentací. Podle stavu porostu a provedení pěstebních zásahů lze předpokládat vývoj porostů 
takový, že ochranná opatření budou splňovat požadované funkce.". K obci Mariánské Radčice se těžba přiblíží až v závěru postupu 
přibližně kolem roku 2030. Do té doby vegetace dosáhne projektovaných parametrů. 

 Dále jsou pro obec Braňany navržena nová opatření, která budou postupně realizována v letech 2019-2021, a to konkrétně: 
• přeložení části uhelných odtahových pásových dopravníků v prostoru jižních svahů lomu za zachování stávajícího systému těžby, 

změna spočívá v použití nových poháněcích stanic, které budou mít umístěny poháněcí motory do výšky max. 2 m, což zajistí 
eliminaci hlukové zátěže v obci Braňany; 

• bude realizována protihluková stěna a ochranný val pod obcí Braňany ve třech částech (délka 96 m výška 6,1 m, délka 125 m výška 
11,3 a 9,2 m, délka 230 m, výška 6,1 m); 

• stěna bude realizována podél dopravní komunikace pod obcí Braňany. 
 Měření prachu a hluku je kontinuálně zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. Naměřená data 

jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění nadlimitních náměrů 
budou navržena a realizována příslušná opatření. 

 Zájmy chráněné krajskou hygienickou stanicí (jako příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) jsou tedy dlouhodobě a průběžně 
zohledňovány a plněny. 
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V.15. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří 
[7.15] vyjádření ze dne 30. 11. 2018 

 

a) 

b) 
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c) 

d) 

e) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) K uvedeným skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) 

zákona. Tyto údaje jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto posudku a v podrobnostech na ně odkazujeme (platí pro všechny 
body ad a) až ad d)). Zpracovatel posudku tyto údaje po jejich zhodnocení akceptuje. 

 Podrobný biologický průzkum je proveden, vychází přitom z dlouhodobých prací na lokalitě, přičemž jsou zohledněny i závěry 
a podmínky stanovené v rámci EIA pro stávající platné POPD. Průzkum z hlediska herpetofauny probíhá neustále a kvantitativní data 
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jsou z území k dispozici mimo jiné díky výsledkům každoročních záchranných transferů obojživelníků z předpolí (zprávy o transferech, 
které obsahují přesná čísla, kolik obojživelníků bylo transferováno). Druhové spektrum je díky dlouhodobému monitoringu známo 
a populační hustoty lze na základě zpráv odhadnout. Výsledky transferů i dlouhodobých kontrol nepotvrzují údaj o "tisících" kuněk 
(Doležalová, NDOP 2008). Dle záznamů příslušné databáze jsou z lokalit okolí Venusky uváděny příslušnou autorkou maximálně 
stovky, spíše však desítky jedinců na základě vokalizace samců a jedná se o odhad. Do tisíce jedinců je odhadnuta pouze populace 
na nádrži u aeroklubu. Ohledně přesnosti odhadu je možné diskutovat, nicméně kvantifikaci populace okolo desítek až stovek jedinců 
v příslušné části území jsou reálné, výsledky odchytu pro transfer však jsou přesnější, protože jde o absolutní čísla zachycených jedinců. 

ad b) Mezi hloubkou 1,5 nebo 1,7 m již není takový rozdíl, hloubku nových náhradních tůněk lze přitom přizpůsobit požadavku AOPK 
a zároveň je u malých tůněk počítáno s rejuvenací. Ohledně rozlohy lze konstatovat, že stávající rozloha všech živočichy využitelných 
ploch na výsypkách (Radovesická a Pokrok) je nejen srovnatelná, ale rozlohou mokřad Venuska jistě řádově převyšuje, navíc jejich 
lokace, rozdílné hloubky a vegetační pokryv zajišťují výrazně vyšší diverzifikaci prostředí. 

ad c) Parametry výsledného vzniklého jezera budou uzpůsobeny požadavkům maximální diverzity prostředí, které však lze před definitivním 
projektem úpravy břehů po skončení těžby předvídat těžko. V každém případě však tento projekt zohlední aktuální stav přírody a krajiny, 
bude projednán s příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny a výsledky tohoto projednání budou zahrnuty do konečných parametrů 
návrhu. 

ad d) Se sukcesními plochami je dlouhodobě počítáno. Diskutovat lze o celkové rozloze území, které lze na rekultivacích přirozenému vývoji 
ponechat. Analýzu využití pozemků je možné provést, nicméně to zatím neřeší legislativní problém, spočívající ve skutečnosti, že 
sukcesní plochy nepředstavují legální způsob legální způsob rekultivace krajiny, resp. zahlazení stop po hornické činnosti. 

 Jeden ze zpracovatelů biologických průzkumů (Mgr. V. Vrabec) je spoluautorem příslušné metodiky MŽP (Gremlica T., Vrabec V., Cílek 
V., Zavadil V., Lepšová A., Volf O. 2013: Industriální krajina a její přirozená obnova. Právní východiska a rekultivační metodika oblastí 
narušených těžbou. Novela Bohemica, Praha, 110 str. (ISBN 978-80-87683-10-1)). Sukcesní plochy v současnosti existují na 
Radovesické výsypce a byly založeny i na výsypce Pokrok, kde ovšem byla následně jedna z nich bohužel opět převedena zpět na 
běžnou zemědělskou rekultivaci po souhlasném vyjádření jiných badatelů ohledně jejího významu (nevládní organizace Kořeny, 
Ing. J. Doležalová, nyní AOPK Ústí nad Labem). Tým doporučuje ponechávat části území přirozenému vývoji mozaikovitě všude tam, 
kde to bude z hlediska diverzity a dalšího vývoje přínosné. 

 Náhradní biotopy již nyní vznikají a jsou s předstihem na vhodných místech plánovány a budovány bez ohledu na výsledek aktuálního 
procesu EIA. Dále ze zpráv o transferech jasně vyplývá, že odchyt a přemísťování obojživelníků již několik let probíhá v období září, 
mimo jiné proto, aby mokřady či tůně mohly být zlikvidovány ve vhodnou dobu, tedy těsně po metamorfóze většiny jedinců a ještě před 
zahájením hibernačních aktivit. 

 Nově vzniklá mokřadní stanoviště nekompenzují pouze zánik jiných biotopů v předchozích letech, protože jejich rozloha je větší a je jich 
více než bylo v původní krajině. Zároveň je patrna i jejich vyšší diverzifikace a hlavně absence hospodářského využití formou 
"kaprokachního" hospodaření, které bylo v předchozí krajině obvyklé. Trend výrazně vyšší diverzifikace a plošně větší rozlohy vodních 
stanovišť je nastaven i pro další období postupu těžby. 

ad e) Tato skutečnost byla konzultována zpracovatelem posudku přímo s autorem vyjádření (Správa CHKO České středohoří, Mgr. Forejt). 
Výsledkem je, že v konečném důsledku je požadavek na doplnění dokumentace považován za požadavek na vrácení a přepracování 
dokumentace, a to i s ohledem na skutečnost, že dokumentaci nelze prostě doplnit, aniž by byla opětovně zveřejněna a projednána. 

 Vyžádané údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) zákona, které jsou předmětem předchozích bodů, přitom 
jednoznačně dokladují, že jednotlivé požadované skutečnosti jsou v dokumentaci řešeny a zohledněny. Jak tedy vyplývá z výše 
uvedených skutečností, dokumentace a záměr jako takový na všechny požadované body příslušným způsobem reaguje a poskytuje tak 
odpovídající a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto důvodu není ze 
strany zpracovatele posudku požadováno její vrácení k doplnění, resp. přepracování. 

 Je nutno doplnit, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, není příslušným 
orgánem ochrany přírody (tak, jak je uvedeno v úvodu vyjádření) ve vztahu k prostorovému vymezení záměru. Záměr se na území 
CHKO České středohoří nenachází. 
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V.16. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého 
[7.16] vyjádření ze dne 20. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

a) 
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V.17. Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny 
[7.17] vyjádření ze dne 30. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Upozornění na zákonné náležitosti, z připomínky nevyplývají další podmínky. 

a) 
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 Podrobné vyhodnocení dopadů záměru na zemědělský půdní fond je vypracováno v materiálu "Vyhodnocení důsledků těžební činnosti 
Dolů Bílina na ZPF v období 2019-2030". V materiálu se vylišují z kategorie druhu pozemku "ostatní plocha" podkategorie ploch, které 
byly v minulosti předmětem odnětí ze ZPF a byly rekultivovány zpět na zemědělskou půdu, ale nebyly dosud převedeny do 
odpovídajícího druhu zemědělského pozemku v katastru nemovitostí, a plochy, které dosud ještě nebyly rekultivovány zpět na 
zemědělskou půdu. Výtah z citovaného materiálu je uveden v dokumentaci v kapitole C.2.3 (strany 90 až 92). Z celkové rozlohy 
28,2467 ha pozemků dříve odňatých ze ZPF s pokračující platbou odvodů představují zemědělskou půdu z dnešního pohledu pozemky 
na výměře 21,4642 ha. Na základě požadavku orgánu ochrany ZPF budou odvody hrazené podle původních rozhodnutí ukončeny 
a novým rozhodnutím budou vyměřeny odvody nové. 
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V.18. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV 
[7.18] vyjádření ze dne 5. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

a) 
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V.19. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
[7.19] vyjádření ze dne 29. 11. 2018 

 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnutí závěrů, z připomínky nevyplývají další podmínky. 

a) 
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V.20. Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu 
[7.20] vyjádření ze dne 29. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Další fáze procesu EIA nebude následovat, v tomto ohledu je připomínka irelevantní. Množství skleníkových plynů je kvantifikováno 

v pravidelně (každoročně) aktualizovaném dokumentu ČHMÚ National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic, 
poslední vydání 2018. Z něj jsou veškeré údaje o emisích skleníkových plynů v národním hospodářství zřejmé. 

a) 
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 Pokud jde o zmíněnou elektrárnu Ledvice, v dokumentaci EIA pro tento zdroj je uvedeno, že emise CO2 činí 3 480 000 t/rok. Informace 
o zařazení elektrárny Ledvice do systému EU ETS, jakkoli správná, je mimo rámec aktuálního procesu EIA a je řešena v příslušných 
souvislostech. 

 V každém případě však tyto skutečnosti nejsou předmětem záměru a jejich posouzení nelze po oznamovateli záměru spravedlivě 
požadovat. Oznamovatel záměru nemůže hodnotit dostatečnost dosavadních a budoucích procesů posuzování vlivů na životní prostředí 
na záměry spalování paliv, a i v případě, že by tyto procesy nebyly dostatečné, nemůže na něj být přenášena povinnost jiných osob. 
Posouzení konkrétního záměru těžby na projektové úrovni (EIA) nelze zaměňovat ani za posouzení jednotlivých záměrů jiných 
oznamovatelů, využívajících těženou komoditu (uhlí), ani za strategické posouzení celého (energetického) odvětví. 

 Pro informaci se dále uvádí, že Česká republika má vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu 
a přizpůsobení se změně klimatu (Politika ochrany klimatu v ČR (2017), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
(2015) a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)). Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je 
možno použít pro vyhodnocení vlivů na globální klima a také vlivů vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky 
vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky 
vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení 
(posuzovaný záměr nevyjímaje). Rozhodující skutečností je tedy soulad záměru s příslušnými strategickými dokumenty, a to bez ohledu 
na skutečnost, zda záměr sám o sobě má kladnou nebo zápornou bilanci produkce skleníkových plynů. Jinými slovy, i kladná bilance 
produkce skleníkových plynů není na projektové úrovni důvodem pro odmítnutí záměru (tím spíše, pokud by šlo o jiné záměry, následně 
využívající těženou komoditu), vždy je nutno zohlednit širší strategické souvislosti a politiky. 

 V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická 
koncepce (2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická 
koncepce počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na 
výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr 
v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení 
záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi 
významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 
11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu 
přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným 
potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém 
kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako 
takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro 
utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. 

 Politika ochrany klimatu v ČR (2017), zohledňující naplnění závazků Pařížské dohody, pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 
2030 a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech použitých scénářích, i těch nejvíce ambiciózních, se s těžbou na Lomu Bílina počítá. 
Těžba uhlí na Lomu Bílina (a také spalování tohoto uhlí) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR a tedy ani s mezinárodními 
závazky České republiky. 

 Přístup ke zpracování dokumentace a údaje, uváděné v dokumentaci, jsou v tomto ohledu správné. 
 Pokud jde o spalování nafty, jde samozřejmě o přímé emise. Formulační nepřesnost dokumentace, údaje o emisích jsou však bez 

ohledu na tuto skutečnost v dokumentaci kvantifikovány, k věcnému opominutí tedy nedochází. 
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V.21. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
[7.21] vyjádření ze dne 30. 11. 2018 

 

a) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnutí závěrů, podmínka je v uvedeném znění přejata do návrhu stanoviska příslušného úřadu. 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 80 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

V.22. Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov 
[7.22] vyjádření ze dne 16. 11. 2018 

 

a) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Souhlasné vyjádření s podmínkami. Příslušné podmínky jsou zahrnuty do návrhu stanoviska příslušného úřadu. 
 Ve své podstatě jde o pokračování stávající praxe. Změny v systému odvodnění, včetně množství a jakosti vypouštěných vod jsou 

v předstihu projednávány s Povodím Ohře s.p. a jejich podklady tvoří podklady pro povolení vodohospodářských orgánů k nakládání 
s vodami. Stejně tak monitoring povrchových a podzemních vod je již v současné době prováděn a je k dispozici u vodohospodáře Dolů 
Bílina, který rozhodná data vypouštění vod každoročně vkládá do ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). 
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V.23. Hnutí DUHA 
[7.23] vyjádření ze dne 20. 11. 2018 

 

a) 

b) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Uvedená studie má koncepční charakter a sloužila jako jeden ze strategických podkladů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro 

proces EIA pro konkrétní záměr má jen informativní význam. Proces posuzování vlivů na životní prostředí, resp. jeho jednotlivé složky 
a zdraví obyvatelstva, se na projektové úrovni řídí metodikami a postupy upravenými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a příslušnými složkovými předpisy. Tyto požadavky 
dokumentace k předkládanému záměru splňuje. 

c) 

d) 

e) 
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 Otázka zohlednění posouzení externích nákladů těžby uhlí již byla řešena v připomínkách k zjišťovacímu řízení a je vypořádána 
v dokumentaci v příloze H.0 Vypořádání připomínek vznesených v rámci ZZŘ (strana 17). 

ad b) Posuzování záměru těžby nezahrnuje posuzování vlivu spalování uhlí, neboť toto není předmětem záměru. V dokumentaci jsou 
posouzeny všechny relevantní vlivy na ovzduší, související se zdroji vlastního záměru, včetně zohlednění příslušných spolupůsobících 
(kumulativních) vlivů a environmentálního pozadí. Problematika tzv. kotlíkových dotací není v této souvislosti relevantní. 

ad c) Problematika změny klimatu je v dokumentaci řešena na projektové úrovni vlastního záměru, nikoliv na strategické úrovni celého 
energetického odvětví. Tato skutečnost je zcela v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění. Problematika spalování uhlí není předmětem dokumentace. 

 Pro informaci se dále uvádí, že Česká republika má vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu 
a přizpůsobení se změně klimatu (Politika ochrany klimatu v ČR (2017), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
(2015) a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)). Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je 
možno použít pro vyhodnocení vlivů na globální klima a také vlivů vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky 
vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky 
vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení 
(posuzovaný záměr nevyjímaje). Rozhodující skutečností je tedy soulad záměru s příslušnými strategickými dokumenty, a to bez ohledu 
na skutečnost, zda záměr sám o sobě má kladnou nebo zápornou bilanci produkce skleníkových plynů. Jinými slovy, i kladná bilance 
produkce skleníkových plynů není na projektové úrovni důvodem pro odmítnutí záměru (tím spíše, pokud by šlo o jiné záměry, následně 
využívající těženou komoditu), vždy je nutno zohlednit širší strategické souvislosti a politiky. 

 V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická 
koncepce (2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická 
koncepce počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na 
výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr 
v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení 
záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi 
významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 
11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu 
přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným 
potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém 
kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako 
takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro 
utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. 

 Politika ochrany klimatu v ČR (2017), zohledňující naplnění závazků Pařížské dohody, pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 
2030 a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech použitých scénářích, i těch nejvíce ambiciózních, se s těžbou na Lomu Bílina počítá. 
Těžba uhlí na Lomu Bílina (a také spalování tohoto uhlí) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR a tedy ani s mezinárodními 
závazky České republiky. 

 Přístup ke zpracování dokumentace a údaje, uváděné v dokumentaci, jsou v tomto ohledu správné. Uvedené skutečnosti již byly řešeny 
v připomínkách k zjišťovacímu řízení a jsou vypořádána v dokumentaci v příloze H.0 Vypořádání připomínek vznesených v rámci ZZŘ 
(strana 18). 

ad d) Není zřejmé, z čeho tato připomínka čerpá. Je v rozporu se základními strategickými dokumenty, konkrétně aktualizovanou Státní 
energetickou koncepcí (2015), Surovinovou politikou (2017) a Politikou ochrany klimatu (2017), které všechny počítají právě s těžbou 
uhlí na Lomu Bílina, a to mimo jiné i po roce 2030. Zmíněné využívání uhlí (např. z lokality Doly Nástup Tušimice) by, pokud by bylo 
vůbec technicky proveditelné, znamenalo mimořádný nárůst dopravy uhlí do lokality Ledvice a tím i související vlivy na okolní prostředí. 
Pro řadu teplárenských zdrojů je navíc toto uhlí nepoužitelné, neboť by nedokázaly, s ohledem na vyšší sirnatost, plnit emisní limity, 
opět, kromě ohrožení dodávek tepla do domácností, se souvisejícími vlivy na životní prostředí. 

ad e) Jak vyplývá z uvedených údajů, jednotlivé požadované skutečnosti jsou v dokumentaci zohledněny. Dokumentace a záměr jako takový 
na všechny požadované body příslušným způsobem reaguje. Dokumentace je zpracována metodicky správně a obsahuje všechny 
podstatné údaje o vlivech záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na veřejné zdraví tak, jak je požadováno zákonem. 
Poskytuje tak odpovídající a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto 
důvodu není požadováno její vrácení k doplnění, resp. přepracování. 
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V.24. Společnost pro trvale udržitelný život 
[7.24] vyjádření ze dne 26. 11. 2018 

 

a) 

b) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnutí porovnání hranic územně ekologických limitů těžby dle usnesení vlády č. 444/1991, 1176/2008 a 827/2015 a dalších 

strategických souvislostí. Jde o skutečnosti řešené na koncepční úrovni, mimo předmětný proces EIA. 
ad b) Podmínka souladu s územně plánovací dokumentací není v EIA stanovena, v procesu EIA je možno posuzovat i záměry, pro které není 

dokladován soulad. 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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 Pro informaci se dále uvádí, že usnesení vlády je vrcholným závazným dokumentem, změny vyplývající z usnesení vlády musí být 
následně zapracovány do zásad územního rozvoje a příslušným postupem též do územních plánů obcí. Z této skutečnosti vyplývá, že 
změny dle usnesení vlády 827/2015 budou do územně plánovací dokumentace zapracovány v každém případě. 

 V lednu 2017 byl Severočeskými doly a.s. předán Krajskému úřadu Ústeckého kraje návrh řešení koncepce územního systému 
ekologické stability pro území dotčené změnou územně ekologického limitu na lomu Bílina (Atelier T-plan, s.r.o.). Tento návrh krajský 
úřad posoudil a odsouhlasil. Návrh řešení regionálních prvků ÚSES (územní systém ekologické stability) byl zapracován do 
4. aktualizace územně analytických podkladů Ústeckého kraje a lokální prvky ÚSES budou zapracovány do územně analytických 
podkladů příslušných ORP (obcí s rozšířenou působností) a budou následně využity pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obcí. 

 V březnu 2018 byl zveřejněn návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území. V tomto návrhu jsou již zakresleny nové územně ekologické limity dle 
usnesení vlády č. 827/2015 a je převzat návrh řešení koncepce územního systému ekologické stability pro území dotčené změnou 
územně ekologického limitu na lomu Bílina. Po vyhodnocení výsledků projednání návrhu budou zpracovány úpravy a posouzení návrhu 
a bude nové veřejné projednání. Vydání 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje se předpokládá v roce 2020. 

ad c) Není zřejmé, o jaký scénář jde. Za účelem naplnění závazků Pařížské dohody přijala Česká republika v březnu 2017 Politiku ochrany 
klimatu v ČR. Tento dokument pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 2030 a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech 
použitých scénářích, i těch nejvíce ambiciózních, se s těžbou na Lomu Bílina (včetně spalování tohoto uhlí) počítá. Záměr tedy není 
v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR a tedy ani s mezinárodními závazky České republiky. 

ad d) Uvedené otázky již byly řešeny v připomínkách k zjišťovacímu řízení a jsou vypořádány v dokumentaci v příloze H.0 Vypořádání 
připomínek vznesených v rámci ZZŘ (strana 17, strana 18). Připomínky jsou vypořádány správně. Předmětem dokumentace zpracované 
na projektové úrovni (EIA) není, a ani nemůže být, posouzení strategických souvislostí. Dokumentace takovéto údaje správně uvádí 
a využívá, aniž je však hodnotí či mění. Jak je již uvedeno výše, záměr je v souladu s Politikou ochrany klimatu v ČR, a tedy 
i s odpovídajícími mezinárodními závazky České republiky v této oblasti. 

ad e) Není zřejmé, kam připomínka směřuje. V dokumentaci je, mimo jiné, uvedeno, že produkované uhlí bude sloužit pro vytápění 
domácností, kde v současnosti mimo jiné probíhají tzv. kotlíkové dotace, v rámci kterých jsou do domácností pořizovány nové 
environmentálně šetrné kotle na spalování pevných paliv (včetně uhlí). Z hlediska zájmů ČR je jistě vhodné, aby v těchto kotlích bylo 
spalováno výhřevné nízkosirnaté uhlí. V každém případě však zmíněné kotlíkové dotace nejsou v dokumentaci uváděny jako rozhodující 
argument pro rozšíření dolu, tím je soulad s příslušnými strategickými dokumenty České republiky v energetické oblasti a dalšími 
souvisejícími oblastmi. 

ad f) Záměr je v souladu se závazky České republiky, vyjádřenými v rámci Pařížské úmluvy a konkretizovanými v rámci Politiky ochrany 
klimatu v ČR (2017), která pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 2030 a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech 
použitých scénářích, i těch nejvíce ambiciózních, se s těžbou na Lomu Bílina počítá. Těžba uhlí na Lomu Bílina (a také spalování tohoto 
uhlí) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR a tedy ani s mezinárodními závazky České republiky. 

 V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická 
koncepce (2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická 
koncepce počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na 
výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr 
v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení 
záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi 
významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 
11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu 
přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným 
potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém 
kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako 
takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro 
utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. 

ad g) Jak vyplývá z uvedených údajů, jednotlivé požadované skutečnosti jsou v dokumentaci zohledněny. Dokumentace a záměr jako takový 
na všechny požadované body příslušným způsobem reaguje. Dokumentace je zpracována metodicky správně a obsahuje všechny 
podstatné údaje o vlivech záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na veřejné zdraví tak, jak je požadováno zákonem. 
Poskytuje tak odpovídající a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto 
důvodu není požadováno její vrácení k doplnění, resp. přepracování. 
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V.25. Greenpeace Česká republika, z.s. 
[7.25] vyjádření ze dne 30. 11. 2018 

 

a) 
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b) 

c) 
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d) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Návrh na vrácení dokumentace. Z celkového posouzení dokumentace vyplývá, že je zpracována metodicky správně a obsahuje všechny 

podstatné údaje o vlivech záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na veřejné zdraví tak, jak je požadováno zákonem. 
Poskytuje tak odpovídající a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto 
důvodu není požadováno její vrácení k doplnění, resp. přepracování. 
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 Vlivy v důsledku spalování uhlí nejsou, a ani nemohou být, předmětem dokumentace, zpracované na projektové úrovni (EIA). Jsou 
řešeny v příslušných souvislostech, a to u záměrů využívajících uhlí na projektové úrovni (EIA) a v rámci státních koncepcí na 
strategické úrovni (SEA). 

 Biologické posouzení je provedeno v odpovídajícím rozsahu. Vychází přitom z dlouhodobých prací v území, přičemž zohledňuje i závěry 
a podmínky stanovené v rámci EIA pro stávající platné POPD (MZP151). Vlivy a zejména podmínky jsou specifikovány jednoznačně. 

 Rozptylová studie poskytuje veškeré nezbytné údaje, požadované v procesu EIA. Viz též níže k bodu f). 
 Požadavky a návrhy ze zjišťovacího řízení jsou v dokumentaci vypořádány v samostatné příloze (H.0 Vypořádání připomínek 

vznesených v rámci ZZŘ). Zde je uvedeno, jakým způsobem jsou jednotlivé připomínky zohledněny. To neznamená, že musí být beze 
zbytku akceptovány veškeré požadavky dalších subjektů, kritériem je v tomto případě relevance příslušných návrhů a požadavků. 
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno: "Dále je nutné zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou 
uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních. V této souvislosti by bylo vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde 
bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.". To je v uvedené příloze provedeno, přičemž 
způsob zohlednění jednotlivých požadavků a připomínek je dostatečně odůvodněn. 

 Pokud jde o zmíněné "nepravdivé a matoucí informace", není zřejmé, o jaké konkrétní věci jde. 
ad b) Subjektivně vyjádřený nesouhlas se záměrem. Podstatnou skutečností je v tomto případě, že účelem procesu EIA není rozhodnutím 

o realizaci či nerealizaci záměru, ale poskytnutí objektivního odborného podkladu pro vydání rozhodnutí (§ 1 odst. 3) zákona). V tomto 
ohledu tedy není souhlas či nesouhlas relevantní skutečností. 

ad c) Vyjádření k formálním náležitostem dokumentace. 
 Problematika spalování uhlí není předmětem záměru, není tedy, a ani nemůže být, předmětem dokumentace, zpracované na projektové 

úrovni (EIA). Jsou řešeny v příslušných souvislostech, a to u záměrů využívajících uhlí na projektové úrovni (EIA) a v rámci státních 
koncepcí na strategické úrovni (SEA). Zároveň platí, že na oznamovatele nemůže být přenášena povinnost jiných osob. Spalování uhlí 
ve stanovených kategoriích spalovacích zdrojů je předmětem samostatného posuzování vlivů na životní prostředí (příloha 1 zákona, 
bod 4 "Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu“. Jedná se o samostatnou kategorii záměru. Procesem 
EIA prošly, mimo jiné, tyto záměry: MZP135 Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice (včetně posouzení vlivů na klima), MZP475 Nový 
zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník (včetně samostatné studie dopadů na klima), MZP221 Komplexní obnova elektrárny 
Prunéřov II 3x250MWe (dopady na klima byly předmětem hlavních diskusí ve vazbě na účinnost kotlů), dále ekologizace tepláren 
využívajících hnědé uhlí, kde dochází k náhradě kotlů. Oznamovatel záměru není tím, kdo by měl hodnotit dostatečnost dosavadních, 
resp. budoucích, procesů posuzování vlivů na životní prostředí na záměry spalování paliv, anebo je dokonce nahrazovat. Posouzení 
vlivů spalování uhlí, resp. vlivů na klima, je řešeno na úrovni strategické, a to v souladu s mezinárodními závazky ČR (Rámcová úmluva 
OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie), které jsou stanoveny 
na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje), a které jsou zohledněny 
a posouzeny v Politice ochrany klimatu v ČR a dalších strategických dokumentech (státní energetická koncepce, surovinová politika). 
Údaje těchto dokumentů jsou v dokumentaci a v procesu EIA správně využity. 

 Poznámka: Tvrzení "je totiž jednoznačné, že tyto emise skleníkových plynů (tj. škodlivý následek) by nenastaly v případě, že by 
k realizaci záměru nedošlo" je principiálně chybné. Je zřejmé, že pokud by nedošlo k těžbě uhlí na lomu Bílina (záměr), muselo by být 
potřebné uhlí získáno z jiných zdrojů s minimálně obdobnými (spíše však s ohledem na dopravní vzdálenosti vyššími) 
environmentálními, ekonomickými a sociálními dopady. Autor připomínky zde zcela ignoruje přijatou dlouhodobou koncepci státu 
v oblasti energetiky a surovinových zdrojů. 

 Navržená opatření, uvedená v kapitole D.IV, vycházejí ze skutečností, uvedených v příslušných hodnotících kapitolách dokumentace 
(jednotlivé okruhy životního prostředí), kde jsou zároveň popsány důvody pro volbu těchto opatření, jejich charakteristika a příslušná 
diskuse, ze kterých vyplývá i jejich účinnost resp. charakter minimalizovaného či kompenzovaného vlivu. Z tohoto hlediska jsou tedy 
údaje v dokumentaci obsaženy, resp. bezprostředně z ní vyplývají. Jde o standardní postup, nedochází k opomenutí. 

 Navazující rozhodnutí jsou definována v § 3 bodu g) zákona a zahrnují mj. i řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními 
vodami. V tomto ohledu jde o formální opomenutí. Jde zejména o povinnost příslušných úřadů, vydávajících navazující rozhodnutí. 

 Problematika nepřímé emise skleníkových plynů v důsledku následného spálení uhlí je diskutována výše. 
 Přeshraniční vlivy záměru jsou vyloučeny. To vyplývá zejména z rozsahu vlivů v dotčeném území (okolí záměru), které jsou 

v dokumentaci vyhodnoceny jako akceptovatelné a tím spíše jsou akceptovatelné v přeshraničním měřítku (vzdálenost v řádu více než 
desítky kilometrů). Pokud jde o zohlednění klimatických efektů a jejich přeshraničnímu (globálnímu) vlivu, podstatnou skutečností je, že 
předmětem záměru není spalování těženého uhlí. Problematika změny klimatu je v dokumentaci řešena na projektové úrovni vlastního 
záměru, nikoliv na strategické úrovni celého energetického odvětví. Ani v tomto ohledu tedy nedochází v důsledku záměru 
k významnému přeshraničnímu vlivu. Záměr je v souladu se všemi relevantními mezinárodními závazky České republiky (Rámcová 
úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie), které jsou 
stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje), a které jsou 
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zohledněny a posouzeny v Politice ochrany klimatu v ČR a dalších strategických dokumentech (státní energetická koncepce, surovinová 
politika). 

 Pokud jde o požadavek na zahrnutí opatření, konkrétní opatření, navržená v dokumentaci, jsou převzata do návrhu stanoviska. Některá 
opatření jsou přeformulována tak, aby odpovídala účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla 
provedena jejich formální úprava. Obecná resp. deklarativní opatření (včetně požadavků na dodržení požadavků obecně závazných 
legislativních předpisů) však nejsou v návrhu stanoviska uváděna. K základnímu souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou 
v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání dokumentace, včetně obdržených vyjádření a veřejného projednání, 
která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí. 

 Záměr je řešen jednovariantně, takto je i v dokumentaci deklarován. Tzv. nulová varianta není variantou řešení záměru, ale referenční 
(srovnávací) variantou pro popis stavu a vývojových trendů stavu životního prostředí v případě nerealizace záměru. Časový aspekt 
(rozdílná doba trvání) v tomto ohledu není relevantní, resp. není rozhodovacím kritériem pro volbu varianty. 

 Rozporovaný údaj ze str. 207 dokumentace ("zásobování elektráren ČEZ, a.s., uhlím") je poněkud zjednodušený, což vyplývá i ze 
všeobecně shrnujícího charakteru kapitoly. Rozhodující je údaj v hlavní části dokumentace. K vlivům na klima viz též výše. 

ad d) K uvedeným rozsáhlým skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 
odst. 6) zákona, a to zejména s ohledem na § 9 odst. 5) zákona, který nepřipouští zpracovateli posudku přepracovávat nebo doplňovat 
dokumentaci. Tyto další údaje mají za cíl ověření údajů uvedených v dokumentaci. Jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto 
posudku a v podrobnostech na ně odkazujeme. Zpracovatel posudku tyto údaje po jejich zhodnocení akceptuje. Relevantní podmínky 
jsou převzaty do návrhu stanoviska. 

 K úvodní části: V úvodu je uvedeno obecné shrnutí takto: V současné době je území z významné části opuštěné, podléhající pokračující 
spontánní ruderalizaci, příp. s devastací, mj. vlivem některých dalších terénních prací a antropogenní činnost obecně. Nikde není 
uvedeno, že opuštěnost území je devastací (vytrženo z kontextu). Jedná se o celkové shrnutí a obecné zjištění o daném území bez 
tendenčních úvah. Opuštěnost území je dána způsobem hospodaření, přestala se obhospodařovat orná půda, mnohde se začaly tvořit 
skládky a území se ponechalo bez zásahu. Území bylo opuštěno m.j. pro nestabilitu poddolovaného území, kde právě v propadech se 
tvořily mokřady. 

 Kompenzační opatření pro flóru: Kompenzační opatření ohledně mokřadů jsou popsána v jiných oborech z tohoto důvodu nejsou 
zařazena v části flóra. 

 Metody prognózování, determinace druhů, nedostatek podkladů: Na části území i v současnosti probíhá hospodářská činnost, nacházejí 
se zde obhospodařované louky a pastviny nepříliš vysoké kvality i zemědělsky obdělávaná orná půda, dále dřevinná vegetace, 
přechodné plochy apod., dříve i lesíky, remízky, mokřady. Jedná se o území botanicky chudé, druhovým zastoupením málo významné, 
byť rozsáhlé. Hojně jsou zastoupeny ruderální a plevelné rostliny, ale i luční a mokřadní druhy obecného výskytu v naší květeně, velmi 
zřídka spadající do kategorie ochrany. Nacházejí se zde rozmanitá stanoviště, například vedle suchých a výslunných ploch poměrně 
rozsáhlé mokřady, dále vegetace podél komunikací, vegetace v blízkosti zemních prací a jiných aktivit různého charakteru aj. Současný 
stav se tedy na podstatné části území vyznačuje opuštěným stavem, spontánním sukcesním vývojem (ale zčásti i antropogenními 
aktivitami); zpravidla s výrazným zastoupením nadále pronikajících zejména ruderálních druhů, v některých částech také s nastupujícími 
dřevinami. Vzhledem k původu, vývoji a antropogennímu působení v souvislosti hlavně s aktivitami spojenými s těžební činností, ale 
třeba i s myslivostí, se zde vytvořil poněkud specifický stav spočívající ve vzniku zde občas se vyskytujících, méně obvyklých "souborů" 
resp. "seskupení" běžných rostlinných druhů především ruderálního a plevelného charakteru, ale třeba i lučních. 

 Ornitologická část: Skutečnost, že mokřad na druhé straně lomu (tzv. Střední voda - okolí tří vodních nádrží na Pokroku IX) nemůže být 
v současné době plnohodnotnou náhradou mokřadu Venuska, je v dokumentaci uvedena. Tato náhradní plocha na Pokroku byla však 
vybrána z důvodu, že zde již menší mokřad existuje a v současné době slouží jako hnízdiště několika významných ptačích druhů, které 
hnízdí i na Venusce. Jelikož je zde prováděn ornitologický výzkum prakticky po celý rok, jsou z této lokality k dispozici také cenná data o 
výskytu dalších chráněných druhů na jejich tahových zastávkách nebo o jejich zimování. Je tedy předpoklad, že pokud by byl mokřad 
rozšířen, odstíněn od nejbližších komunikací např. pruhy keřových porostů a celá plocha by postupně zarůstala širšími pruhy rákosin a 
rozmanitými ruderálními porosty, které by zvětšily možnosti úkrytu, případně zpestřily potravní nabídku, mohly by zde v budoucnu hnízdit 
i další ohrožené ptačí druhy.  

 Z tohoto důvodu bylo požádáno o rozšíření a určité úpravy terénu v blízkém okolí mokřadu a do budoucna pojetí této zóny jako 
bezzásahové, pouze s realizací drobných úprav (vždy po dohodě se zoologem či ornitologem) na podporu biodiverzity a výskytu či 
hnízdění zvláště chráněných druhů. Začátkem roku 2018 byly provedeny na části území následující terénní úpravy: 

 - vyhlouben dělící příkop jako hranice mokřadní plochy a polní rekultivace, 
 - vyhloubeny 3 tůňky pro obojživelníky, 
 - plocha byla po celém obvodu vymezena dělícími kůly, 
 - území bylo ponecháno jako bezzásahové, s vyloučením dalších lesnických a zemědělských rekultivací. 
 Provedené úpravy a absence plošných zásahů měly z ornitologického hlediska už v roce 2018 velice příznivý dopad, jednak co se týká 

druhového složení, tak také na počet hnízdících párů jednotlivých druhů. 
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 Jelikož území mokřadu Venuska je svou rozlohou mnohem rozsáhlejší než stávající mokřad "Střední voda" na výsypce Pokrok, a navíc 
na severní straně plynule přechází v neobhospodařovanou plochu zarůstajících luk a křovin na území bývalého libkovického letiště, 
hlavním požadavkem bylo vyčlenění většího území pro rozšíření náhradního mokřadu kolem "Střední vody" a na nové ploše vyhloubení 
soustavy příkopů proměnlivé hloubky k zadržování srážkové vody. Materiál vytěžený z příkopů neměl být odvezen ani urovnán, ba 
naopak měl být ponechán na lokalitě ve formě různě vysokých hromad z důvodu rozčlenění terénu. K těmto rozsáhlejším úpravám však 
nedošlo, jelikož plocha kolem stávajícího mokřadu "Střední voda" byla začátkem roku 2018 již připravena pro zemědělskou rekultivaci. 

ad e) K uvedeným rozsáhlým skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 
odst. 6) zákona, a to zejména s ohledem na § 9 odst. 5) zákona, který nepřipouští zpracovateli posudku přepracovávat nebo doplňovat 
dokumentaci. Tyto další údaje mají za cíl ověření údajů uvedených v dokumentaci. Jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto 
posudku a v podrobnostech na ně odkazujeme. Zpracovatel posudku tyto údaje po jejich zhodnocení akceptuje. 

 1. Radovesická výsypka není předmětem záměru. Vody odtékající z prostor Radovesické výsypky jsou z hlediska jejich kvality 
monitorovány v souladu s rozhodnutím odboru ŽP MěÚ Bílina č.j. OŽP/242.1/231/A-03,K-02/Pa/05. Kvalita sedimentů je sledována při 
odvodňování kalových vod na Úpravně důlních vod Emerán dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., příloha č.10, tab. 10.3. Vypouštění důlních 
vod z prostor lomu Bílina je vždy realizováno skrze systém sedimentačních nádrží, kde dochází k přirozené sedimentaci nerozpuštěných 
látek a procesu čištění vod. Z pohledu záměru se v tomto systému prevence odnosu jemných částic oproti stávajícímu stavu nic nemění. 
Takto vypouštěné vody jsou pak monitorovány z hlediska jejich kvality na základě vodoprávních rozhodnutí a ve svém rozsahu i nad 
tento rámec. Těžké kovy jsou pak sledovány v rámci posouzení ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování. 

 2. Uváděná metoda není opomíjena. Dokladem toho je i hydrická rekultivace a oblasti přirozeného vývoje - sukcese na Radovesické 
výsypce. Tyto zásady budou respektovány i při vzniků nových zdrží a vodotečí v nově vytvářeném reliéfu oblasti vnitřní výsypky 
a v průniku okolního terénu s budoucí vnitřní výsypkou, včetně vytipování vhodných prostor pro mokřady. Je však současně nutné 
respektovat požadavek na zajištění bezpečnosti osob, staveb, území, možného ohrožení v důsledku přívalových vod. Což je předmětem 
posouzení jednotlivých projektů, realizovaných převážně na sypaném, méně soudržném povrchu. 

 3. Problematika bezpečné koexistence odkaliště a hornické činnosti je řešena již od roku 2010. V současné době disponuje oznamovatel 
záměru platným rozhodnutím OBÚ v Mostě zn.: 3426/10/II ze dne 8.11.2010 o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle 
dokumentace POPD na lomu Bílina v období let 2010 - 2030. Hornická činnost je povolena do vzdálenosti přibližně 200 m od hranice 
stavby odkaliště "Nová popelová skládka Chemopetrolu Litvínov" (nyní Unipetrol). Z pohledu lomu Bílina tedy byly podmínky pro 
hornickou činnost stanoveny v rámci schvalovacího řízení k záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Bílina na období 
2010 až 2030“. MŽP ČR vydalo dne 29.7.2010 pod č.j.: 65971/ENV/10 stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. V souhlasném stanovisku k uvedenému záměru byly stanoveny podmínky pro fázi přípravy 
a opatření pro fázi provozu. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje byl specifikován požadavek na 
předložení "Hydrogeologického posudku a analýzy možného rizika těžby v jihozápadní části ložiska v souvislosti s možným narušením 
stability svahů řezu lomu a možného průvalu kontaminovaných materiálů z plaviště Popelová skládka Venuše do těžební jámy, resp. 
v budoucnosti do případného jezera" s tím, že "další těžba této oblasti bude respektovat závěry analýzy rizika". Respektovat požadavek 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo stanoveno i ve výše uvedeném rozhodnutí OBÚ v Mostě 
o povolení hornické činnosti pro POPD na období let 2010 - 2030. Pro naplnění podmínky bylo zadáno zpracování posudku 
"Hydrogeologické a stabilitní posouzení stykové oblasti lomu Bílina a plaviště Venuše - Vyjádření pro odbor životního prostředí 
a zemědělství“. Posudek zpracovala firma GeoTec-GS a.s. Posudek byl zaslán Krajskému úřadu Ústeckého kraje dne 7.11.2014. V 
posudku je prokázáno, že postup lomu Bílina podle platného POPD na období let 2010 až 2030 je ve vztahu k popelové skládce Venuše 
po stránce hydrogeologické i stabilitní naprosto bezpečný. Dokud tedy těžební postupy lomu Bílina nepřekročí u odkaliště hranici POPD 
danou výše uvedeným rozhodnutím OBÚ, bezpečná koexistence provozu odkaliště i hornické činnosti je zajištěna. K hranici nyní 
platného POPD dojde hrana lomu Bílina po roce 2025. Do té doby bude připravena realizace opatření jak stabilitního charakteru, tak 
i řešící problematiku průsaků vod z odkaliště a nakládání z těmito vodami v souladu s příslušnými zákonnými požadavky. 

ad f) K uvedeným rozsáhlým skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 
odst. 6) zákona, a to zejména s ohledem na § 9 odst. 5) zákona, který nepřipouští zpracovateli posudku přepracovávat nebo doplňovat 
dokumentaci. Tyto další údaje mají za cíl ověření údajů uvedených v dokumentaci. Jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto 
posudku a v podrobnostech na ně odkazujeme. Zpracovatel posudku tyto údaje po jejich zhodnocení akceptuje. 

 ad 1a) Připomínka by měla své opodstatnění, pokud by Úpravna uhlí Ledvice nebyla existujícím provozem, ale byla by nově 
umisťovaným provozem. Tak tomu ale není. Z tohoto důvodu postrádá logiku modelovat vliv již existujících stacionárních zdrojů, na 
kterých nedochází vlivem realizace záměru k žádné změně. Vlivy Úpravny uhlí Ledvice na úroveň znečištění ovzduší jsou plně zahrnuty 
již ve stávající úrovni znečištění ovzduší. Ohledně nejasnosti to, zda je úpravna uhlí součástí nebo není součástí Dolů Bílina odkazujeme 
na platné povolení provozu. Povolení provozu pro zdroje znečišťování ovzduší je vydáno pro Severočeské doly a.s. - Doly Bílina. Doly 
Bílina tvoří provozovnu, která je rozdělena na několik provozních částí, v nichž je umístěna a provozována řada stacionárních zdrojů. 
Tyto provozní části jsou Lom Bílina a Úpravna uhlí Ledvice. Ohraničení a souvislost těchto provozů je tedy přesně vymezena 
rozhodnutím krajského úřadu a odpovídá platné právní úpravě, konkrétně zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

 ad 1b) Není možné zaměňovat a slučovat problematiku emisí znečišťujících látek a emisí CO2. Z hlediska emisí CO2 je v obecné rovině 
irelevantní, v jakém zdroji bude uhlí spáleno, protože emise jsou funkcí parametrů uhlí a jeho množství. Pro výpočet emisí CO2 z uhlí lze 
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použít obecně platné postupy dané českou právní úpravou, případně právní úpravou EU. S využitím těchto výpočtů lze dojít k tomu, že 
spálení cca 8,3 mil. tun uhlí ročně, což je předpokládané množství uhlí z těžby v letech 2030-2035, povede k cca 11,5 mil. tun CO2 
ročně. Oproti tomu zcela odlišná je situace v případě znečišťujících látek. Zde je zcela klíčové, v jakém stacionárním zdroji a s jakými 
emisními parametry bude uhlí spáleno a nelze připouštět jakékoliv zobecnění. Taková úvaha vede k hodnotám zcela nepoužitelným pro 
účel posuzování vlivů na životní prostředí. Uhlí je spalováno jak v elektrárnách, které již plní zpřísněné emisní limity dle nové právní 
úpravy, tak v menších zdrojích, kde jsou emisní limity mnohem vyšší, tak v domácnostech, kde nejsou emisní limity vůbec stanoveny. 
V emisních limitech jsou řádové rozdíly a emisní limity navíc vůbec nic nevypovídají o tom, jaké emise jsou skutečně dosahovány. Pro 
představu o rozdílnosti emisních limitů se lze podívat do vyhlášky 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. Současně není pravda, jak je 
tvrzeno, že emise z Lomu Bílina jsou vypočteny s využitím emisních faktorů z amerických a australských pramenů. Pomocí těchto 
faktorů jsou stanoveny emisní vstupy do rozptylové studie, nikoliv emise do vnějšího ovzduší, které jsou stanoveny v souladu 
s metodikou MŽP. 

 Poznámka: K problematice emisí CO2 viz též co je uvedeno výše u bodu ad c): Problematika spalování uhlí není předmětem záměru, 
není tedy, a ani nemůže být, předmětem dokumentace, zpracované na projektové úrovni (EIA). Jsou řešeny v příslušných souvislostech, 
a to u záměrů využívajících uhlí na projektové úrovni (EIA) a v rámci státních koncepcí na strategické úrovni (SEA). Zároveň platí, že na 
oznamovatele nemůže být přenášena povinnost jiných osob. Spalování uhlí ve stanovených kategoriích spalovacích zdrojů je 
předmětem samostatného posuzování vlivů na životní prostředí (příloha 1 zákona, bod 4 "Zařízení ke spalování paliv s tepelným 
výkonem od stanoveného limitu“. Jedná se o samostatnou kategorii záměru. Procesem EIA prošly, mimo jiné, tyto záměry: MZP135 
Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice (včetně posouzení vlivů na klima), MZP475 Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě 
Mělník (včetně samostatné studie dopadů na klima), MZP221 Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3x250MWe (dopady na klima 
byly předmětem hlavních diskusí ve vazbě na účinnost kotlů), dále ekologizace tepláren využívajících hnědé uhlí, kde dochází k náhradě 
kotlů. Oznamovatel záměru není tím, kdo by měl hodnotit dostatečnost dosavadních, resp. budoucích, procesů posuzování vlivů na 
životní prostředí na záměry spalování paliv, anebo je dokonce nahrazovat. Posouzení vlivů spalování uhlí, resp. vlivů na klima, je řešeno 
na úrovni strategické, a to v souladu s mezinárodními závazky ČR (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, 
Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie), které jsou stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na 
úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje), a které jsou zohledněny a posouzeny v Politice ochrany klimatu v ČR 
a dalších strategických dokumentech (státní energetická koncepce, surovinová politika). Údaje těchto dokumentů jsou v dokumentaci 
a v procesu EIA správně využity. 

 ad 1c) Posouzení vlivů silnice nebylo provedeno, neboť přeložka není novou komunikací a nebude přinášet žádné nové znečištění 
ovzduší. Jedná se o náhradu, resp. posunutí stávající komunikace. Přeložka prošla nedávno samostatným procesem EIA, resp. 
zjišťovacím řízením. 

 ad 2a), 2b) Je pravda, že pomocí modelu SYMOS´97 je možné modelovat rozptyl těžkých kovů. Zcela zásadní je ale otázka emisního 
vstupu. Na rozdíl od emisí částic PM10 a PM2,5, kde existuje již řadu let odbornou veřejností a státními úřady respektovaný úzus 
o používání emisních faktorů americké EPA, žádný podobný použitelný zdroj emisních faktorů pro těžké kovy nebo benzo(a)pyren pro 
těžbu uhlí není k dispozici. V této souvislosti odkazujeme na Metodiku odhadu fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) 
z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin, která vznikla v rámci projektu č. TB040MZP015 Technologické agentury ČR v 
letech 2015-2016, která pochopitelně identifikovala i literatury a podklady, na které je v připomínce odkazováno. Přesto tato metodika 
výslovně konstatuje, že se nemá používat a neslouží pro odhad emisí polycyklických aromatických látek a těžkých kovů. V návaznosti 
na tuto metodiku vydalo Ministerstvo životního prostředí ve svém věstníku MŽP z dubna 2018 Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se 
stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Rovněž v tomto sdělení jsou uvedeny pouze emisní faktory pro tuhé 
znečišťující látky. Rozptylová studie pro těžební činnost je v řadě ohledů mimořádně komplikovaná a nelze uspět s běžnými postupy 
uplatnitelnými na většině stacionárních zdrojů nebo u posuzování vlivu dopravních staveb. Z tohoto důvodu je rozptylová studie 
zpracovávána ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, který představuje v ČR odbornou autoritu pro posuzování 
úrovně znečištění ovzduší, a současně byla rozptylová studie detailně diskutována s odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního 
prostředí ještě před jejím zahrnutím do dokumentace záměru. Pokud jde o resuspenzi z dopravy, pro výpočet emisí u motorových 
vozidel byl použit (v souladu s metodikou MŽP) program MEFA, který umožňuje výpočet pro všechny základní kategorie vozidel. 
V současné době je k dispozici nejaktuálnější verze MEFA 13, která zahrnuje výpočet emisí benzo(a)pyrenu, emisí ze studených startů 
při odjezdech zaparkovaných vozidel, zohledňuje otěry z brzd a pneumatik i resuspenzi podle úpravy metodiky US EPA AP-42. 
Nezahrnuje emise těžkých kovů. Emise benzo(a)pyrenu, vyčíslené pro potřebu rozptylové studie v roce 2019, činí 13 gramů za rok. 
Tomu odpovídají i zanedbatelné vypočtené příspěvky (pod hranicí detekce měřicích přístrojů) s maximem 0,0003 ng/m3 v obytné zóně 
Mariánské Radčice. Rozsah dopravy a pomocné mechanizace (jediné zdroje) je v roce 2019 největší. Přes prostorové změny 
v konfiguraci těžebních technologií a dopravních tras není možné, aby se příspěvky lomu ve kterékoliv obytné výrazně změnily. 

 ad 3a) Umístění stacionárních zdrojů v čase je patrné u popisu v kapitole 3.2.1. rozptylové studie. Stacionární zdroje nejsou uvažovány 
jako plocha, ale jako body, které jsou charakterizovány svým umístěním (souřadnice x, y, z). Pro každý modelovaný scénář jsou 
každému zdroji přiděleny souřadnice v závislosti na jeho umístění v daném scénáři. Vliv změn umístění činné části lomu na výpočet 
emisí je patrný z kapitoly 3.2.2 rozptylové studie, kde je patrný i posun hranic vnějšího ovzduší, který má zásadní vliv na množství emisí 
do vnějšího ovzduší (obr. č. 2). 
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 ad 3b) Varianta 0 neobsahuje výpočet pro příspěvky k úrovním částic PM2,5, protože tehdejší právní úprava v době výpočtu imisní limit 
pro PM2,5 nestanovovala. Jak vyplývá z metodiky pro zpracování rozptylových studií i z předběžného projednání rozptylové studie 
s orgánem ochrany ovzduší, je klíčové srovnání varianty 1 s výchozím stavem, tj. úrovní znečištění ovzduší v roce 2015. Varianta 0 byla 
v rozptylové studii doplněna především pro ilustraci rozdílu mezi již povolenou těžbou a předkládaným záměrem, a ačkoliv z tohoto 
porovnání vychází, že předkládaný záměr je z hlediska ochrany ovzduší v letech 2015 - 2030 příznivější, dotčené orgány k tomu zjevně 
nepřihlíží a ukládají kompenzační opatření pro eliminaci navýšení úrovní znečištění ovzduší PM10 oproti výchozímu roku. Pro posouzení 
a vyhodnocení vlivu záměru na úroveň znečištění ovzduší PM2,5 je zcela zásadní vymodelování příspěvků záměru a jejich změna 
v jednotlivých letech a srovnání s výchozím stavem, toto vše rozptylová studie obsahuje. 

 ad 3c) Požadovaný komentář je pro posouzení vlivu záměru na úroveň znečištění ovzduší nadbytečný. Nijak by nepřispěl k posouzení 
vlivu záměru. Jak je uvedeno ve vypořádání připomínky výše, není varianta 0 a rozdíly mezi variantami pro posouzení klíčová. 
Požadovaný komentář by nutně byl velmi obecný, neboť rozdíl mezi hodnotami příspěvků je způsoben především rozdílnou větrnou 
růžicí, rozdílným prostorovým uspořádáním technologií a rozdíly v materiálových tocích. 

 ad 3d) Uvedený metodický pokyn odboru ochrany ovzduší je respektován a rozptylová studie byla ještě před vložením do dokumentace 
EIA projednána s odborem ochrany ovzduší MŽP. Modelový výpočet rozptylu znečišťujících látek byl proveden způsobem podle 
vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění 
a při smogových situacích, která vyžaduje použití modelu SYMOS´97 nebo ATEM. Verze použitého modelu SYMOS´97 jsou následující: 
(2003 - 6.1.1.1 a ČHMÚ 1.1.2.). Je pravda, že v popisu není uveden popis reliéfu a u mapy č. 7 měřítko, nicméně tato mapa slouží 
především pro prezentaci celkového kontextu záměru v území a nejsou v ní nijak prezentovány výsledky rozptylové studie. Pro 
prezentaci výsledků rozptylové studie jsou využity výlučně ortofotomapy s vymezením hranic obytných území, což představuje 
nejoptimálnější a nejsrozumitelnější prezentaci výsledků, která umožňuje posoudit vlivy záměru. Absence popisu reliéfu je způsobena 
především kontinuálně se měnícími výškovými poměry samotného záměru a dle je dostatečně zhojena mapami na obr. č. 2, které opět 
pomocí ortofotomapy nejsrozumitelnější formou prezentují v souladu s Metodikou odhadu fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek 
(TZL) z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin vliv měnící se podoby těžebního prostoru na vnější ovzduší. Připomínka 
ohledně specifických výpočetních bodů je neopodstatněná. Pro všechny obytné zóny byl proveden výpočet v síti s krokem 100 x 100 m. 
Výsledky jsou v této síti prezentovány a všechny závěry jsou podložené takto podrobně získanou informací. Specifikace dalších 
speciálních bodů uvnitř intravilánu obcí je pro posouzení vlivu záměru na vnější ovzduší zcela nadbytečná. Jak vyplývá z právní úpravy 
(vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší), výpočtová výška je považována za výšku respirační. Rozptylová studie toto neuvádí, jde o samozřejmý údaj, 
vypočtené hodnoty jsou porovnávány s imisními limity, které rovněž platí pro respirační výšku. 

 ad 4) Není zřejmé, kam připomínka směřuje, neboť volně cituje/parafrázuje informace obsažené v rozptylové studii. 
 ad 4b) Opět jde o citaci/parafrázi informací obsažených v rozptylové studii. Připomínka ke straně 19 přílohy č. 0 je nepochopením. 

V odkazovém textu se řeší hygienické limity hluku, nikoliv imisní limity pro vnější ovzduší. 
 ad 4c) Nelze v žádném případě souhlasit s tím, že záměr je „významným přispěvatelem k imisní zátěži PM2,5". To je ve zjevném rozporu 

s rozptylovou studií, která vliv záměru na úrovně znečištění ovzduší vyhodnocuje a konstatuje, že je velmi nízký. S ohledem na 
mechanický vznik částic je tento závěr předem očekávatelný, neboť při tomto druhu činnosti vznikají především částice hrubší frakce. 
Stejně tak byla, mimo proces EIA, diskutována s odborem ochrany ovzduší MŽP otázka vlivu těžby v Lomu Bílina na stávající úrovně 
znečištění ovzduší PM10, měřené na stacionárním měření v síti AIM ČHMÚ (lokalita Lom). Obě strany došly ke shodě, že příčinu pro 
překračování 24hodinových imisních limitů je potřeba hledat jinde (ve vytápění domácností), a to s ohledem na roční chod naměřených 
koncentrací PM10. Připomínku ke slovnímu vyjádření, zda je něco malé, zanedbatelné nebo nízké, nelze objektivně vyhodnotit. Naprosto 
zásadní je vyjádření příspěvku těžby v hmotnostních koncentracích znečišťujících látek, které předmětná dokumentace obsahuje. Slovní 
hodnocení je čistě subjektivní vyjádření názoru, na kterém se ne všichni logicky shodnou. 

 ad 5a) Vyhodnocení vlivů záměru na klima provedeno způsobem, který odpovídá dostupným informacím o záměru a jeho potenciálním 
vlivům na klima. Při vyhodnocení bylo postupováno podle metodického výkladu k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků 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, vydaného v této věci. Publikace, na kterou se připomínka odvolává, je popisem výsledků 
případových studií, přičemž je zjevné, že popis výsledků takto minimálního počtu případových studií není použitelný a obecně 
převoditelný a uplatnitelný postup. Není známo, že by podobná měření a zkoumání byla prováděna v blízkosti Lomu Bílina, a proto 
nemohla být ve studii použita. Jak je patrné z obrázku č. 3 ve studii zaměřené na klima, z celostátního pohledu nevyplývají v okolí lomu 
žádná teplotní anomálie. 

 ad 5b) Popsaná opatření, která budou prováděna v průběhu realizace záměru (tj. průběžná obměna strojního vybavení, vozového parku, 
rozvodné sítě), jsou plně odpovídající významu záměru z pohledu emisí CO2. Požadavek na přesné vyčíslení dosažených úspor je 
pochopitelně nerealistický. Jednak není k dispozici žádné měření ztrát a efektivity stávajících zařízení a současně pochopitelně nejsou 
k dispozici žádné emisní faktory budoucích vybavení. Technická zařízení pro těžbu jsou často stavěna na míru a na zakázku a nelze se 
opřít o žádné "katalogové hodnoty". S ohledem na množství emisí CO2 ve výši cca 400 tis. tun CO2/rok je takový požadavek 
nepřiměřený. 
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 ad 5c) Při zpracování studie zaměřené na vlivy záměru na klima a zranitelnost záměru vůči klimatickým změnám bylo vycházeno 
z metodického výkladu k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb. Současně byl tento velmi obecný 
a nepříliš návodný dokument uplatněn v míře, která odpovídá jednotlivým vlivům. Emise CO2 ze spotřebované tepelné energie nebyly 
vyčíslovány, neboť se jedná o tepelnou energii pro vytápění kancelářských prostor a dílen, vlivem záměru nedochází k žádným změnám 
těchto emisí a záměr se jich v zásadě ani nijak netýká. Ve studii byla tato energie zmíněna spíše pro úplnost uvedení údajů 
o využívaných energiích. V rámci záměru nejsou zpracovávány žádné odpady a k čištění odpadních vod nedochází v rámci záměru. 
Odpadní vody jsou čištěny v rámci běžné kanalizační sítě a na čistírně odpadních vod ČEZ a.s., Elektrárny Ledvice (jak je uvedeno 
v dokumentaci záměru). Ani v tomto případě tedy nebyly žádné emise CO2 vyčíslovány. Emise CO2 z klíčových a významnějších 
energetických zdrojů byly vyčísleny. Vyčíslování emisí ze všech možných dalších procesů již neodpovídá jejich významu a vůbec 
významu záměru z pohledu emisí CO2. 

 ad 5d) Přesné vyčíslení pozitivních i negativních vlivů záměru není proveditelné a takový požadavek ani není přiměřený. Zpracovaná 
studie měla za cíl objektivně a otevřeně popsat skutečnosti, ke kterým došlo, dochází a bude docházet. Tento popis je ale pochopitelně 
značně obecný, neboť v této oblasti nejsou k dispozici žádná konkrétní data. Ambicí studie není přísné vyčíslení těchto vlivů 
a s ohledem na charakter záměru ani takové vyčíslené není na místě. Je zjevné, že k nejrazantnějším zásahům do krajiny a ekosystémů 
již došlo, další zásahy již budou nesrovnatelně menší a současně již probíhá rekultivace obrovských ploch území. 

 ad 6a) Nejedná se o žádné nové opatření, pouze potvrzení závazku jeho údržby. 
 ad 6b) Jde o popis běžných pracovních postupů v této věci. Jsou běžné případy, kdy zástupce veřejnosti nebo komunální sféry 

telefonicky volá provozovateli (nejčastěji se tak děje z důvodu hluku, nicméně jsou evidovány i události v oblasti ochrany ovzduší) a ten 
obratem ověřuje a případně napravuje pracovní postupy a dodržování všech pravidel a pokynů. Do výpočtu rozptylové studie vstupovaly 
stacionární zdroje v řadě případů včetně technologií omezujících emise TZL potažmo vliv na úroveň znečištění ovzduší. Při běžném 
uplatnění těchto technologií by nemělo docházet k žádným mimořádným excesům na měřených koncentracích na stanicích 
provozovaných v okolí lomu (ČHMÚ nebo VÚHU). Pokud by došlo při těchto měřeních k mimořádným odchylkám, bude zpětně ověřeno, 
zda nedošlo k odchylce od předpokládaných a použitých vstupů do rozptylové studie a budou navržena nápravná opatření k zajištění 
nápravy. 

ad g) K uvedeným rozsáhlým skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 
odst. 6) zákona, a to zejména s ohledem na § 9 odst. 5) zákona, který nepřipouští zpracovateli posudku přepracovávat nebo doplňovat 
dokumentaci. Tyto další údaje mají za cíl ověření údajů uvedených v dokumentaci. Jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto 
posudku a v podrobnostech na ně odkazujeme. Zpracovatel posudku tyto údaje po jejich zhodnocení akceptuje. 

 ad Nehodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze spálení vytěženého uhlí) Viz argumentace k jiným připomínkám. Hodnocení vlivu 
spalování uhlí do hodnocení vlivu záměru nepatří, pro domácnosti je neproveditelné a pro energetické zdroje bylo, resp. má být 
provedeno v rámci EIA, např. viz dokumentace pro nový blok Elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov, ekologizace tepláren. 

 ad Nehodnocení zdravotních rizik pro znečištění ovzduší těžkými kovy, příz. ozónem) Hodnocení zdravotních rizik vychází z dat 
modelovaných v odborných studiích - rozptylové a hlukové. Důvody zahrnutí či nezahrnutí jednotlivých škodlivin do těchto studií jsou 
popsány výše. 

 ad Pravděpodobné podcenění podílu těžební činnosti v Lomu Bílina na znečištění prachem (PM10, PM2,5) v regionu) Připomínka si sama 
odpovídá na svůj dotaz a popírá své tvrzení. Jak z letošního, tak z předchozích let je patrné, že těžební činnost se podílí na úrovni 
znečištění ovzduší, což platí především pro částice PM10, a je to v souladu i s tvrzeními v dokumentaci. Nicméně vliv těžby se z řady 
důvodů (vlhkost, sněhová pokrývka) projevuje především v suchém letním období. 3 až 7 překročení hodnoty 24hodinového imisního 
limitu může odpovídat prachovým epizodám způsobeným těžební činností. Počet překročení na lokalitě Lom byl ale v roce 2017 44, 
v roce 2016 37. K naprosté většině překročení prokazatelně dochází v průběhu topné sezóny. Všechny tyto informace jsou volně 
dostupné na webových stránkách ČHMÚ. Hodnocení zdravotních rizik vychází z dat modelovaných v odborných studiích - rozptylové 
a hlukové. Důvody zahrnutí či nezahrnutí jednotlivých škodlivin do těchto studií jsou popsány výše. 

 ad Vyhodnocení kumulativních zdravotních rizik) Shrnutí nežádoucích zdravotních vlivů znečištění za 17 let od roku 2019 až do roku 
2035 není možné, vzhledem k nejistotám, které představují mj. i nemožnost odhadu budoucích okolních vlivů v širší zájmové lokalitě. 
Hodnocení je provedeno v souladu s platnými metodikami. 
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V.26. Greenpeace e. V. 
[7.26] vyjádření ze dne 22. 11. 2018 

 

a) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnutí všeobecných efektů klimatické změny, dále požadavek na zohlednění přeshraničního vlivu. 
 Přímé přeshraniční vlivy záměru jsou s ohledem na vzdálenost (v řádu více než desítky kilometrů) vyloučeny. Pokud jde o zohlednění 

klimatických efektů, podstatnou skutečností je, že předmětem záměru není spalování uhlí. Problematika změny klimatu je v dokumentaci 
řešena na projektové úrovni vlastního záměru, nikoliv na strategické úrovni celého energetického odvětví. Tato skutečnost je zcela 
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v souladu s principy a hierarchií posuzování vlivů na životní prostředí a také požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění. Ani v tomto ohledu tedy nedochází v důsledku záměru k přeshraničnímu vlivu. 

 Pro informaci se dále uvádí, že Česká republika má vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu 
a přizpůsobení se změně klimatu (Politika ochrany klimatu v ČR (2017), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
(2015) a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)). Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je 
možno použít pro vyhodnocení vlivů na globální klima a také vlivů vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky 
vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky 
vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení 
(posuzovaný záměr nevyjímaje). 

 V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická 
koncepce (2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická 
koncepce počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na 
výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr 
v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení 
záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi 
významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen 
na 11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na 
tempu přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně 
omezeným potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří 
v tomto celkovém kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou 
koncepcí. Jako takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat 
komoditu pro utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. 
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V.27. Stop tunelům, z.s. 
[7.27] vyjádření ze dne 30. 11. 2018 

 

a) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Stávající úroveň znečištění ovzduší je známa a je v rozptylové studii i v dokumentaci popsána. Stejně tak jsou známy programy ke 

zlepšení kvality ovzduší a rovněž jsou dobře známy hlavní příčiny zhoršené kvality ovzduší, které nelze hledat výhradně v těžební 
činnosti. Ta probíhá např. i v Karlovarském kraji a jak autor připomínky sám dokladuje obrázkem, tam žádné problémy s úrovní 
znečištění ovzduší nejsou identifikovány. Z tohoto hlediska je tedy dokumentace úplná a pozaďovou situaci popisuje správně a na 
základě relevantních podkladů. 

k) 
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 Pokud jde o zohlednění spolupůsobících vlivů, rozptylová studie a dokumentace zahrnuje všechny zdroje znečištění, přičemž vlastní 
záměr je analyzován příspěvkem k pozaďové (stávající) úrovni znečištění ovzduší, další zdroje znečišťování ovzduší, navazující na 
těžbu uhlí v úpravně Ledvice, jsou zahrnuty v pozaďové (stávající) úrovni znečištění ovzduší. Rozptylová studie tak ve svém výsledku 
zohledňuje celkovou emisně-imisní situaci. 

 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno metodicky správně. 
 Dále výzva k nevydání souhlasného stanoviska. Dokumentace je zpracována metodicky správně a obsahuje všechny podstatné údaje o 

vlivech záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na veřejné zdraví tak, jak je požadováno zákonem. Poskytuje tak 
odpovídající a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto důvodu není 
požadováno její vrácení k doplnění, resp. přepracování. 

ad b) Konstatování, že stát nemá nástroje k přednostnímu využití těženého uhlí pro potřeby teplárenství. Jde o věc řešenou Státní 
energetickou koncepcí ČR, která ve své Prioritě V - Energetická bezpečnost uvádí ve strategii do roku 2040 toto: "Zajistit dlouhodobě 
nezbytný objem dodávek uhlí pro teplárenství v situaci snižujících se těžitelných zásob s využitím legislativně-regulatorních opatření, při 
respektování pravidel hospodářské soutěže s prioritou zvyšování efektivity a úspor". Tím je zajištění přednostních dodávek pro 
teplárenství dáno a je kontrolováno nástroji Státní energetické koncepce. Rovněž tak v usnesení vlády č. 827/2015 k řešení dalšího 
postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu a předsedovi 
Českého báňského úřadu v rámci správních řízení o změnách dobývacích prostorů v předpolí lomu Bílina uložit těžební společnosti 
přednostní využití vytěženého uhlí v České republice pro pokrytí potřeb teplárenství. 

 Konkrétní výstup těchto požadavků se projevil ve správním řízení o změně dobývacího prostoru Most, které proběhlo v předpolí lomu 
Bílina od roku 2015. OBÚ pro území kraje Ústeckého vydal rozhodnutí č.j.: SBS 36063/2016/OBÚ-04/7 ze dne 3. ledna 2017, kterým se 
původní dobývací prostor Most rozdělil na zmenšenou část dobývacího prostoru Most a nově vzniklý dobývací prostor Pařidla 
(ev. č. 3 0101). Pro dobývací prostor Pařidla je v rozhodnutí v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 172/1992 Sb., 
o dobývacích prostorech, v platném znění, a výše uvedeným usnesením vlády České republiky č. 827/2015 stanovena podmínka: 
"… uhlí vydobyté v dobývacím prostoru Pařidla musí být přednostně využito pro pokrytí potřeb teplárenství v České republice". 

ad c) K uvedeným skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) 
zákona. Tyto údaje jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto posudku. 

 Nutnost postup lomu Bílina za linii dnes již neplatných územních ekologických limitů dle usnesení vlády č. 1176/2008 co možná nejdříve 
vyplývá ze skutečnosti, že lom Bílina již dosáhl prvním skrývkovým řezem jižní hranici předchozích ÚEL u obce Braňany (asi 800 m od 
obce). Lom Bílina postupuje všemi sedmi skrývkovými řezy paralelním způsobem směrem na západ. Konečná jižní hranice lomu Bílina 
je dána hranicí limitů těžby 500 m od zastavěných území obcí. Pokud by nedošlo k rozšíření těžby skrývky k této linii co možná nejdříve, 
tak by se všechny řezy lomu Bílina dostaly příliš na západ a opětovný návrat na jih k linii 500 m od obce by bylo z pohledu báňské 
technologie a stability svahů technicky velmi složité a finančně nehospodárné. Ani z pohledu dopadů na životní prostředí by toto řešení 
nebylo výhodné. Skrývková rýpadla by těžila u obce Braňany dvakrát. Jednou ve větší vzdálenosti (v původních ÚEL) a později ve 
vzdálenosti 500 m od zastavěného území. 

 Zpracovatel posudku tyto údaje po zhodnocení akceptuje. 
ad d) K uvedeným skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) 

zákona. Tyto údaje jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto posudku. 
 Návrh plánu sanací a rekultivací je zpracován ve formě dokumentace "Souhrnný plán sanací a rekultivací území dotčeného těžbou lomu 

Bílina při postupu do hranic územně ekologických limitů dle vládního usnesení č. 827/2015", jejímž zhotovitelem je společnost R-Princip 
Most. Jedná se o dokumentaci, která je povinnou přílohou při schvalování dobývacího prostoru, neboť řeší sanaci a rekultivaci území 
v celém rozsahu ložiska vymezeném dobývacím prostorem, resp. územně ekologickými limity. Tato dokumentace byla podkladem pro 
zpracování samostatné studie Hodnocení krajinného rázu, která je přílohou č. H.7 dokumentace EIA. V této samostatné studii jsou 
shrnuty základní principy z plánu sanace a rekultivace, včetně grafického návrhu prostorového uspořádání jednotlivých rekultivačních 
ploch (strana 15 studie). Relevantní části plánu sanace a rekultivace jsou obsaženy přímo v dokumentaci EIA, kromě kapitoly D.I.8 
věnované hodnocení krajinného rázu je např. v kapitole C.3 na straně 119 obsaženo stručné shrnutí základních principů plánu sanace 
a rekultivace, v kapitole D.I.5, strany 162-163, jsou specifikovány plochy záborů a následných rekultivací v časovém rozlišení platnosti 
záměru. Souhrnný plán sanace a rekultivace, jako takový, obsahuje celou řadu dalších informací a podrobnějších údajů, které jsou 
vyžadovány Horním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Jedním ze základních účelů této dokumentace je pak zejména stanovení 
předpokládaných nákladů na zahlazení následků hornické činnosti a výpočet tzv. měrného zatížení těženého nerostu. Jde však 
o podrobnosti mimo rámec dokumentace EIA, které však budou předmětem následného legislativního procesu, kterým bude povolení 
hornické činnosti. Relevantní části souhrnného plánu sanací a rekultivací jsou tedy obsaženy přímo v dokumentaci EIA. Základní mapa 
je pak v nižším rozlišení součástí studie hodnocení krajinného rázu. 

 Zpracovatel posudku tyto údaje po zhodnocení akceptuje. 
ad e) Navazující řízení jsou definovány v § 3 bod g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Záměru 

se týkají zmíněná dvě řízení, tedy řízení o stanovení dobývacího prostoru a řízení o povolení hornické činnosti. Potenciálně by bylo 
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možno doplnit i řízení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. V tomto ohledu jde o formální opomenutí. Jde zejména 
o povinnost příslušných úřadů, vydávajících navazující rozhodnutí. 

ad f) Hodnocení vlivů na životní prostředí je vztaženo k pilíři environmentálnímu (ze tří pilířů udržitelného rozvoje, tedy pilíře ekologického, 
ekonomického a sociálního). Uvedené údaje tedy zasahují za rámec posuzování vlivů, ani příloha č. 4 k zákonu neuvádí mezi 
náležitostmi dokumentace sociální a ekonomické vlivy. Nicméně, jak je v dokumentaci podotknuto, mezi těmito vlivy neexistuje ostrá 
hranice, proto se těmto otázkám i v přiměřené míře věnuje. Celkový vliv na tři pilíře udržitelného rozvoje je však zejména náplní 
koncepčních dokumentů (státní strategie, územně plánovací dokumentace), jejich součástí je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 
Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy v pořádku. Tím samozřejmě nejsou zpochybněny objektivní nároky zmíněných obyvatel. 
Z výsledku hodnocení však vyplývá, že vlivy těžby v dotčených obcích nepřekračují akceptovatelnou míru, danou splněním příslušných 
legislativních limitů, odstupová vzdálenost a další opatření jsou z tohoto hlediska dostatečná. 

ad g) K uvedeným skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) 
zákona. Tyto údaje jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto posudku. 

 Vypouštění důlních a odpadních vod je prováděno v souladu s platnou legislativou. Na vypouštěcí místa vod jsou vydána právoplatná 
vodoprávní rozhodnutí, na která jsou v předstihu získána stanoviska správce toku anebo správce kanalizace. Správce toku anebo 
kanalizace má k dispozici data o množství a kvalitě vypouštěných vod a v rámci své pravomoci předkládá stanovisko o možnostech 
vypouštění, případně specifikuje požadavky na úpravy těchto vod před jejich vypouštěním do veřejných vodotečí, či kanalizací. Tyto 
podklady pak slouží vodoprávním úřadům k vydání svých rozhodnutí. Data o množství a kvalitě vypouštěných vod jsou každoročně 
vkládány do informačního systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - http://www.ispop.cz). Kvalitativní 
a množstevní údaje z profilu ÚDV Emerán jsou uvedeny v dokumentaci EIA a jsou v souladu s nahlášenými údaji do ISPOP. 

 Zpracovatel posudku tyto údaje po zhodnocení akceptuje. Příslušná kapitola dokumentace obsahuje veškeré údaje, nezbytné pro 
posouzení vlivů na vodní útvary. Záměr ve své podstatě v tomto ohledu představuje pokračování stávající praxe. Změny v systému 
odvodnění, včetně množství a jakosti vypouštěných vod jsou v předstihu projednávány s Povodím Ohře s.p. a jejich podklady tvoří 
podklady pro povolení vodohospodářských orgánů k nakládání s vodami. 

ad h) Uvedená věta je poněkud vytržena z kontextu. Základním sdělením je, že půjde o úplnou likvidaci území předpolí lomu, rozporovaná 
věta tedy nehodnotí celkový vliv záměru, ale etapový průběh. Uvedená argumentace je pravdivá a je potvrzovaná aktuálními 
ornitologickými průzkumy. V území jsou již dlouhodobě ponechávána území spontánní sukcesi a nová vhodná území jako sukcesní 
plochy se připravují. 

ad i) K uvedeným skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) 
zákona. Tyto údaje jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto posudku. 

 Důvody zakládání hmot v oblasti montážního místa Jana jsou uvedeny v dokumentaci (kapitola B.I.5) a podstatě jsou shrnuty 
i v samotném vyjádření (bod i): "Postup výsypky je v severní části lomu navržen tak, aby opticky navazoval na již zrekultivovanou část 
vnitřní výsypky u Ledvic na straně východní a zrekultivovanou vnější výsypku Pokrok na straně západní. Zároveň dojde k přesypání 
montážního místa Jana a k vytvoření uceleného zemního tělesa. Tvar tělesa je volen tak, aby umožňoval následně vybudovat 
komunikaci Duchcov - Ledvice." 

 Ke snížení množství ukládaného materiálu došlo tím, že konečná pata výsypky v prostoru k Duchcovu byla v zájmu snížení dopadů na 
životní prostředí odsunuta oproti původnímu záměru směrem od Duchcova o 115 až 205 metrů na jih (dále od Duchcova). Hmoty budou 
založeny jinde ve vnitřní výsypce. 

 Zpracovatel posudku tyto údaje po zhodnocení akceptuje. 
ad j) K uvedeným skutečnostem byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje, nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6) 

zákona. Tyto údaje jsou v úplném znění doloženy v příloze 1 tohoto posudku. 
 Podle § 30, odst. (3) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, platí, že: "Při 

využívání výhradních ložisek je nutno zejména: a) vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co 
nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté části ložiska není dovoleno (...)". Uvnitř územních 
ekologických limitů jsou všechna výhradní ložiska v držení Severočeských dolů a.s. Povinnost dotěžit ložiska co možná nejúplněji tak 
vyplývá přímo z horního zákona. Dalším závazným dokumentem je Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin 
a jejich zdrojů. Surovinová politika je ve smyslu kompetenčního zákona strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v oblasti 
nerostných surovin v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí. Platná 
Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená usnesením vlády ČR č. 441 ze dne 14. června 
2017. Zde se předpokládá těžba na Lomu Bílina až za rok 2050, aby byly zajištěny základní potřeby českých energetických zdrojů. 
Surovinová politika prošla procesem posuzování vlivu koncepce na životní prostředí a bylo k ní vydáno souhlasné stanovisko. Ve vztahu 
k těžbě hnědého uhlí byly stanoveny požadavky, které záměr respektuje. 

 Zpracovatel posudku tyto údaje po zhodnocení akceptuje. Je nutno doplnit, že ve zmíněné kapitole B.I.5. dokumentace jsou uvedeny 
všechny relevantní údaje k volbě a odůvodnění varianty záměru, která je předmětem posouzení. Tím je účel a smysl zákona naplněn.  

http://www.ispop.cz)
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Účelem procesu EIA není "generovat" další a další varianty, volba aktivní varianty je dána souladem záměru s nadřazenými 
strategickými dokumenty a tímto faktem je i jednoznačně odůvodněna. Jako referenční je dále použita tzv. nulová varianta s tím, že tato 
varianta charakterizuje stávající stav životního prostředí v dotčeném území, resp. jeho vývojové trendy, bez realizace záměru. V tomto 
ohledu jsou tedy veškeré požadavky zákona, pokud jde o variantní řešení záměru, splněny. 

 Z vymezených hranic záměru je zároveň zřejmé, že záměr nedosahuje až k hranicím ÚEL dle usnesení vlády č. 827/2015. Záměr tedy 
zohledňuje "nedotěžení části ložiska" tak, jak je uvedeno v připomínce. 

ad k) Z celkového posouzení dokumentace vyplývá, že je zpracována metodicky správně a obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech 
záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na veřejné zdraví tak, jak je požadováno zákonem. Poskytuje tak odpovídající 
a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto důvodu není požadováno její 
vrácení k doplnění, resp. přepracování. 
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V.28. Veřejnost 1 
[7.28] vyjádření ze dne 4. 11. 2018 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Vyjádření negativního stanoviska k záměru. 
ad b) Těžba je zdrojem prachu, tato skutečnost je v dokumentaci popsána, kvantifikována a vyhodnocena. Z tohoto hlediska je tedy 

dokumentace úplná a pozaďovou situaci popisuje správně a na základě relevantních podkladů. 
ad c) Problematika oxidu uhličitého, resp. skleníkových plynů, je v dokumentaci řešena. Podstatnou skutečností je, že předmětem záměru 

není spalování uhlí. Problematika změny klimatu je v dokumentaci řešena na projektové úrovni vlastního záměru, nikoliv na strategické 

h) 

g) 
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úrovni celého energetického odvětví. Tato skutečnost je zcela v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Ani v tomto ohledu tedy nedochází v důsledku záměru k přeshraničnímu vlivu. Česká republika má 
vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu a přizpůsobení se změně klimatu (Politika ochrany klimatu 
v ČR (2017), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 
(2017)). Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je možno použít pro vyhodnocení vlivů na globální klima a také 
vlivů vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni 
České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje). 

ad d) Hluková problematika je v dokumentaci řešena podrobnou hlukovou studií, výsledky dokladují splnění požadavků na ochranu zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění). Zmiňovaný Lom u Mostu se v tomto ohledu 
nachází mimo dotčené území. 

ad e) Jak vyplývá z dokumentace, vzdálenost k jezeru Most bude i v případě realizace záměru dostatečná pro eliminaci zmíněných vlivů, toto 
jezero se nachází a bude nacházet mimo dotčené území. Pokud jde o omezení cyklistických tras, jde o logický související vliv záboru 
území. V předpolí lomu se ovšem nevyskytují významné cyklotrasy, zmíněná cyklotrasa, související se silnicí Most - Mariánské Radčice, 
bude v předstihu nahrazena. 

ad f) Jakkoli problematika regionální zaměstnanosti a potenciálu dalších aktivit (zemědělství, turistika apod.) nespadá do procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí (EIA), je řešena na úrovni strategické, k této problematice lze uvést, že záměr je ve své podstatě součástí 
ukončování těžby a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství v souladu s příslušnými koncepcemi (Státní energetická koncepce, 
Surovinová politika, Politika ochrany klimatu). 

ad g) Viz předchozí bod, uvedené skutečnosti jsou řešeny na koncepční úrovni. 
ad h) Vyjádření subjektivního nesouhlasu se záměrem. 
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V.29. Veřejnost 2 
[7.29] vyjádření ze dne 22. 11. 2018 

 

a) 

b) 
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c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnutí porovnání hranic územně ekologických limitů těžby dle usnesení vlády č. 444/1991, 1176/2008 a 827/2015 a dalších 

strategických souvislostí. Jde o skutečnosti řešené na koncepční úrovni, mimo předmětný proces EIA. Usnesení vlády je vrcholným 
závazným dokumentem. 

ad b) Viz předchozí bod, jde o skutečnosti řešené na koncepční úrovni. 

h) 
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ad c) Problematika přiblížení těžby ke zmiňovaným obcím je hlavním předmětem posouzení environmetálních vlivů, provedeného v rámci 
dokumentace (ovzduší, hluk a další vlivy). Z výsledků hodnocení vyplývá, že v důsledku těžby nedojde k významnému ovlivnění 
životního prostředí, tedy překročení limitních hodnot, stanovených příslušnými složkovými předpisy. 

ad d) Shrnutí umístění obce Mariánské Radčice ve vztahu k záměru a potenciálu obce. Odstupová vzdálenost je stanovena minimálně na 
500 metrů, zároveň jsou stanoveny požadavky na ochranu obce před negativními vlivy těžby (ovzduší, hluk a další). V tomto ohledu je 
pojem "okraj jámy" poněkud nadsazený. Dále je nutno podotknout, že oznamovatel záměru má s obcemi, kterých se přiblížení na 500 
metrů od zastavěného území týká, uzavřeny rámcové smlouvy, které postup hornické činnosti a vzájemnou spolupráci v této souvislosti 
řeší. 

ad e) V území jsou oznamovatelem záměru postupně budována ochranná opatření pro obec Mariánské Radčice a pro město Lom, která 
spočívají ve výsadbě pásu ochranné zeleně. Tato opatření byla realizována již v roce 2011, a to podle podmínek současně platného 
POPD. Pro obec Mariánské Radčice se jednalo o výsadbu pásu ochranné zeleně šíře cca 200 až 250 m a délce cca 1200 m, pro město 
Lom o výsadbu pásu ochranné zeleně šíře cca 100 m a délce cca 1600 m. Celkem bylo vysazeno cca 207 tisíc kusů dřevin. V současné 
době zde probíhají pěstební péče, obě akce jsou každoročně vyhodnocovány odpovědným projektantem s tím, že hodnocení za rok 
2018 je následující: "Při kontrole prováděných prací založení výsadeb a pěstební péče nebyly shledány žádné vážné závady. Práce 
probíhaly dle odsouhlasených projektových dokumentací. Podle stavu porostu a provedení pěstebních zásahů lze předpokládat vývoj 
porostů takový, že ochranná opatření budou splňovat požadované funkce." K obci Mariánské Radčice se těžba přiblíží až v závěru 
postupu, přibližně kolem roku 2030, do té doby vegetace dosáhne projektovaných parametrů. Pokud jde o zmíněný Lesopark Ivana 
Dejmala, jeho rozsah je podstatně větší (řešené území má rozlohu cca 1,3 km2) a jeho cílem je vytvoření polyfunkčního přírodního 
prostředí, které propojuje rekultivovaný prostor Venuska s lesním masivem Salesiova výšina jižně od Oseku. Lesopark bude plnit 
sportovně relaxační funkci a jeho součástí budou i výše uvedená ochranná opatření (lesní pásy pro obec Mariánské Radčice a pro 
město Lom) a dále lokální a regionální prvky ÚSES. 

ad f) Podmínka souladu s územně plánovací dokumentací není v EIA stanovena - v procesu EIA je možno posuzovat i záměry, pro které není 
dokladován soulad. Usnesení vlády je přitom vrcholným závazným dokumentem, změny vyplývající z usnesení vlády musí být následně 
zapracovány do zásad územního rozvoje a příslušným postupem též do územních plánů obcí. Z této skutečnosti vyplývá, že změny dle 
usnesení vlády 827/2015 budou do územně plánovací dokumentace zapracovány v každém případě. V březnu 2018 byl zveřejněn návrh 
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na 
udržitelný rozvoj území. V tomto návrhu jsou již zakresleny nové územně ekologické limity dle usnesení vlády č. 827/2015 a je převzat 
návrh řešení koncepce územního systému ekologické stability pro území dotčené změnou územně ekologického limitu na lomu Bílina. 
Po vyhodnocení výsledků projednání návrhu budou zpracovány úpravy a posouzení návrhu a bude nové veřejné projednání. Vydání 
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje se předpokládá v roce 2020. 

ad g) Vyjádření subjektivního názoru, že záměr je nepřijatelný. Z tohoto hlediska bez komentáře, uvedené skutečnosti byly řešeny 
na strategické úrovni. Česká republika má vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu a přizpůsobení se 
změně klimatu (Politika ochrany klimatu v ČR (2017), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) a Národní 
akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)). Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je možno použít pro 
vyhodnocení vlivů na globální klima a také vlivů vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky vyplývající 
z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající 
z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný 
záměr nevyjímaje). Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická 
koncepce (2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická 
koncepce počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na 
výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr 
v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení 
záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi 
významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 
11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu 
přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným 
potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém 
kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako 
takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro 
utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. V tomto ohledu 
tedy nedochází k rozporu. 

ad h) Výzva k vydání záporného stanoviska a revokaci usnesení vlády č. 827/2015. Z celkového posouzení dokumentace vyplývá, že je 
zpracována metodicky správně a obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na 
veřejné zdraví tak, jak je požadováno zákonem. Poskytuje tak odpovídající a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného 
úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto důvodu není požadováno její vrácení k doplnění, resp. přepracování, ani není vydán návrh 
na nesouhlasné stanovisko. Výzva k revokaci usnesení vlády je mimo předmětný proces EIA. 
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V.30. Veřejnost 3 
[7.30] vyjádření ze dne 11. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Vyjádření subjektivního postoje. Problematika je řešena na strategické úrovni, zmiňovaná energetická problematika zejména 

aktualizovanou Státní energetickou koncepcí. Ta, v souladu s připomínkou, počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující 
součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich 

a) 
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náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 
800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je 
indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 
je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace 
nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České 
republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr 
hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako takový je přímou součástí omezování závislosti české 
energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí 
transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. 
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V.31. Veřejnost 4 
[7.31] vyjádření ze dne 23. 11. 2018 

 

a) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Vyjádření subjektivního nesouhlasu a návrh řešení. Uvedené skutečnosti, jakkoli zajímavé, se míjejí s procesem EIA pro předmětný 

záměr. 
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V.32. Veřejnost 5 
[7.32] vyjádření ze dne 27. 11. 2018 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Podmínka obecně vyplývá z platné legislativy, nicméně ve vztahu k záměru ji v tomto znění nelze stanovit a nelze ji ani kontrolovat. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, stanovuje pro koncentraci PM10 dva limity, průměrný roční (doba 
průměrování kalendářní rok) a denní (doba průměrování 24 hodin). 

 Pokud jde o průměrný roční limit, ten činí LV = 40 μg/m3, v dotčeném území je dodržen se značnou rezervou a na základě výsledků 
rozptylové studie lze očekávat jeho dodržení i v případě realizace záměru, přičemž příspěvek záměru je do 10 % imisního limitu. 

h) 
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 Jiná je situace v případě denního limitu. Ten činí LV = 50 μg/m3, přičemž může být překročen max. 35x za rok. Tento limit je v území 
překračován, přičemž na základě výsledků rozptylové studie příspěvek záměru k četnosti překročení je malý a nepřesáhne 20 % 
přípustné četnosti. Provoz záměru (stejně jako stávající těžby) se tedy na překračování limitu podílí, přičemž míru tohoto příspěvku nelze 
přesně stanovit (krátkodobé koncentrace nelze, na rozdíl od ročních průměrných koncentrací, prostě sčítat). Lze očekávat, že limit bude 
překračován i nadále. Jak však vyplývá z uvedených skutečností, záměr se podílí na krátkodobých (24-hodinových) imisních 
koncentracích PM10 sám o sobě podlimitně. 

 V každém případě vyhodnocení krátkodobé koncentrace PM10 ve vztahu k limitu je možné až v souhrnném ročním vyhodnocení. To je 
prováděno jednak Českým hydrometeorologickým ústavem (pětileté klouzavé průměry v kilometrových čtvercích), měření je dále 
zajišťováno od roku 2006 akreditovanou laboratoří VÚHU Most a.s., naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, 
krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 
Podmínka pokračování uvedeného měření je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. Zároveň jsou stanovena 
opatření pro minimalizaci vlivu. 

ad b) Tato podmínka vyplývá z platné legislativy. Měření hluku je zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU 
Most a.s. Naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění 
nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 

ad c) Jak vyplývá z výše uvedených údajů (body ad a) a také ad b)), vyhodnocení je možné vždy po určité době (v případě 24-hodinových 
krátkodobých koncentrací PM10 minimálně po jednom roce). Z tohoto důvodu pojem "okamžité přerušení prací" není aplikovatelný. 
V každém případě je stanovena podmínka realizace příslušných opatření v případě zjištění nadlimitních záměrů. 

ad d) Měření prachu a hluku je oznamovatelem záměru zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. 
Naměřená data jsou pravidelně předávána obcím (které rovněž zajišťují jejich zveřejnění), krajskému úřadu a příslušné hygienické 
stanici. 

ad e) Tento požadavek je v přímém rozporu s usnesením vlády č. 827/2015 a tedy i posouzeným řešením záměru. Stanovená vzdálenost činí 
500 metrů. Podmínku tedy nelze stanovit. 

ad f) Požadavek nelze respektovat, tato silnice bude postupem lomu západním směrem dotčena a dojde ke zrušení její části. Náhradní 
komunikace, resp. přeložka, bude zajištěna před její likvidací. Na přeložku silnice již bylo vydáno územní rozhodnutí, v průběhu roku 
2019 bude získáno stavební povolení, zahájení realizace stavby je předpokládáno v roce 2020. To vytváří dostatečný časový rámec, aby 
nedošlo k narušení dopravních vazeb v území, zajišťovaných touto silnicí. 

ad g) Datum ukončení záměru je deklarováno k roku 2035, z tohoto důvodu ani není možno vydat povolení pro těžbu za tento časový horizont. 
ad h) Vyjádření subjektivního nesouhlasu, dále požadavek na vykoupení domů. Takovouto podmínku nelze akceptovat, problematika 

majetkoprávního vypořádání je řešena mimo proces EIA, v samotném procesu EIA nejsou indikovány takové vlivy, které by požadavek 
na vykoupení domů vyžadovaly. 
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V.33. Veřejnost 6 
[7.33] vyjádření ze dne 26. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Podmínka obecně vyplývá z platné legislativy, nicméně ve vztahu k záměru ji v tomto znění nelze stanovit a nelze ji ani kontrolovat. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, stanovuje pro koncentraci PM10 dva limity, průměrný roční (doba 
průměrování kalendářní rok) a denní (doba průměrování 24 hodin). 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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 Pokud jde o průměrný roční limit, ten činí LV = 40 μg/m3, v dotčeném území je dodržen se značnou rezervou a na základě výsledků 
rozptylové studie lze očekávat jeho dodržení i v případě realizace záměru, přičemž příspěvek záměru je do 10 % imisního limitu. 

 Jiná je situace v případě denního limitu. Ten činí LV = 50 μg/m3, přičemž může být překročen max. 35x za rok. Tento limit je v území 
překračován, přičemž na základě výsledků rozptylové studie příspěvek záměru k četnosti překročení je malý a nepřesáhne 20 % 
přípustné četnosti. Provoz záměru (stejně jako stávající těžby) se tedy na překračování limitu podílí, přičemž míru tohoto příspěvku nelze 
přesně stanovit (krátkodobé koncentrace nelze, na rozdíl od ročních průměrných koncentrací, prostě sčítat). Lze očekávat, že limit bude 
překračován i nadále. Jak však vyplývá z uvedených skutečností, záměr se podílí na krátkodobých (24-hodinových) imisních 
koncentracích PM10 sám o sobě podlimitně. 

 V každém případě vyhodnocení krátkodobé koncentrace PM10 ve vztahu k limitu je možné až v souhrnném ročním vyhodnocení. To je 
prováděno jednak Českým hydrometeorologickým ústavem (pětileté klouzavé průměry v kilometrových čtvercích), měření je dále 
zajišťováno od roku 2006 akreditovanou laboratoří VÚHU Most a.s., naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, 
krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 
Podmínka pokračování uvedeného měření je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. Zároveň jsou stanovena 
opatření pro minimalizaci vlivu. 

ad b) Tato podmínka vyplývá z platné legislativy. Měření hluku je zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU 
Most a.s. Naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění 
nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 

ad c) Jak vyplývá z výše uvedených údajů (body ad a) a také ad b)), vyhodnocení je možné vždy po určité době (v případě 24-hodinových 
krátkodobých koncentrací PM10 minimálně po jednom roce). Z tohoto důvodu pojem "okamžité přerušení prací" není aplikovatelný. 
V každém případě je stanovena podmínka realizace příslušných opatření v případě zjištění nadlimitních záměrů. 

ad d) Měření prachu a hluku je oznamovatelem záměru zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. 
Naměřená data jsou pravidelně předávána obcím (které rovněž zajišťují jejich zveřejnění), krajskému úřadu a příslušné hygienické 
stanici. 

ad e) Tento požadavek je v přímém rozporu s usnesením vlády č. 827/2015 a tedy i posouzeným řešením záměru. Stanovená vzdálenost činí 
500 metrů. Podmínku tedy nelze stanovit. 

ad f) Požadavek nelze respektovat, tato silnice bude postupem lomu západním směrem dotčena a dojde ke zrušení její části. Náhradní 
komunikace, resp. přeložka, bude zajištěna před její likvidací. Na přeložku silnice již bylo vydáno územní rozhodnutí, v průběhu roku 
2019 bude získáno stavební povolení, zahájení realizace stavby je předpokládáno v roce 2020. To vytváří dostatečný časový rámec, aby 
nedošlo k narušení dopravních vazeb v území, zajišťovaných touto silnicí. 

ad g) Datum ukončení záměru je deklarováno k roku 2035, z tohoto důvodu ani není možno vydat povolení pro těžbu za tento časový horizont. 
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V.34. Veřejnost 7 
[7.34] vyjádření ze dne 23. 11. 2018 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Podmínka obecně vyplývá z platné legislativy, nicméně ve vztahu k záměru ji v tomto znění nelze stanovit a nelze ji ani kontrolovat. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, stanovuje pro koncentraci PM10 dva limity, průměrný roční (doba 
průměrování kalendářní rok) a denní (doba průměrování 24 hodin). 

 Pokud jde o průměrný roční limit, ten činí LV = 40 μg/m3, v dotčeném území je dodržen se značnou rezervou a na základě výsledků 
rozptylové studie lze očekávat jeho dodržení i v případě realizace záměru, přičemž příspěvek záměru je do 10 % imisního limitu. 

h) 
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 Jiná je situace v případě denního limitu. Ten činí LV = 50 μg/m3, přičemž může být překročen max. 35x za rok. Tento limit je v území 
překračován, přičemž na základě výsledků rozptylové studie příspěvek záměru k četnosti překročení je malý a nepřesáhne 20 % 
přípustné četnosti. Provoz záměru (stejně jako stávající těžby) se tedy na překračování limitu podílí, přičemž míru tohoto příspěvku nelze 
přesně stanovit (krátkodobé koncentrace nelze, na rozdíl od ročních průměrných koncentrací, prostě sčítat). Lze očekávat, že limit bude 
překračován i nadále. Jak však vyplývá z uvedených skutečností, záměr se podílí na krátkodobých (24-hodinových) imisních 
koncentracích PM10 sám o sobě podlimitně. 

 V každém případě vyhodnocení krátkodobé koncentrace PM10 ve vztahu k limitu je možné až v souhrnném ročním vyhodnocení. To je 
prováděno jednak Českým hydrometeorologickým ústavem (pětileté klouzavé průměry v kilometrových čtvercích), měření je dále 
zajišťováno od roku 2006 akreditovanou laboratoří VÚHU Most a.s., naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, 
krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 
Podmínka pokračování uvedeného měření je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. Zároveň jsou stanovena 
opatření pro minimalizaci vlivu. 

ad b) Tato podmínka vyplývá z platné legislativy. Měření hluku je zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU 
Most a.s. Naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění 
nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 

ad c) Jak vyplývá z výše uvedených údajů (body ad a) a také ad b)), vyhodnocení je možné vždy po určité době (v případě 24-hodinových 
krátkodobých koncentrací PM10 minimálně po jednom roce). Z tohoto důvodu pojem "okamžité přerušení prací" není aplikovatelný. 
V každém případě je stanovena podmínka realizace příslušných opatření v případě zjištění nadlimitních záměrů. 

ad d) Měření prachu a hluku je oznamovatelem záměru zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. 
Naměřená data jsou pravidelně předávána obcím (které rovněž zajišťují jejich zveřejnění), krajskému úřadu a příslušné hygienické 
stanici. 

ad e) Tento požadavek je v přímém rozporu s usnesením vlády č. 827/2015 a tedy i posouzeným řešením záměru. Stanovená vzdálenost činí 
500 metrů. Podmínku tedy nelze stanovit. 

ad f) Požadavek nelze respektovat, tato silnice bude postupem lomu západním směrem dotčena a dojde ke zrušení její části. Náhradní 
komunikace, resp. přeložka, bude zajištěna před její likvidací. Na přeložku silnice již bylo vydáno územní rozhodnutí, v průběhu roku 
2019 bude získáno stavební povolení, zahájení realizace stavby je předpokládáno v roce 2020. To vytváří dostatečný časový rámec, aby 
nedošlo k narušení dopravních vazeb v území, zajišťovaných touto silnicí. 

ad g) Datum ukončení záměru je deklarováno k roku 2035, z tohoto důvodu ani není možno vydat povolení pro těžbu za tento časový horizont. 
ad h) Shrnutí subjektivního názoru na stav lokality. Údaje uvedené v dokumentaci takovéto skutečnosti nepotvrzují. 
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V.35. Veřejnost 8 
[7.35] vyjádření ze dne 27. 11. 2018 

 

a) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnutí subjektivního názoru na limity těžby, rozporováno usnesení vlády a vzdálenosti od obcí, dotčení Růžodolské výsypky, koncepční 

údaje, problematika hlubinných vrtů. K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující údaje pro zpracování posudku (viz příloha 1 
tohoto posudku), vyplývají z nich tyto skutečnosti: 

 Ve vyjádření je popisován průběh změn hranice územních ekologických limitů od roku 1991 do současnosti (usnesení vlády č. 444/1991, 
1176/2008 a 827/2015) a je komentována likvidace obce Libkovice. Nutno doplnit, že rozhodnutí a demolici obce Libkovice padlo v roce 
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1987, aby obec uvolnila prostor pro rozšíření hlubinné těžby uhlí tehdejšího státního podniku Doly Hlubina (např.: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libkovice). 

 Ve vyjádření jsou zaměňovány pojmy dobývací prostor (DP) a územně ekologické limity (ÚEL) a je uvedeno, že usnesením vlády 
č. 1176/2008 byl zvětšen dobývací prostor (není uvedeno který) o 1,5 km2, což není pravda. Záměna těchto pojmů vede zákonitě 
k nesprávným závěrům.  

 Dále je uvedeno, že došlo ke druhé změně územně ekologických limitů usnesením vlády ČR č. 827/2015 a že z mapy tohoto usnesení 
je zjevné, že nejsou dodrženy ani minimální vzdálenosti 500 m hygienických pásem u obcí Braňany a Mariánské Radčice. V mapě 
usnesení vlády hranice limitů těžby 500 m od zastavěných částí obcí zakreslena není, hranice je uvedena jen v textové části zmíněného 
usnesení vlády. Záměr tuto hranici respektuje (text a tabulky na straně 18 dokumentace, obrázky 7 a 8 na straně 19 dokumentace). 

 Pokud se týče problematiky Růžodolské výsypky tak uvádíme, že výsypka byla koncipována jako dočasná (viz.: 
http://www.ecmost.cz/rekultivace.php?page=pruvodce_ruzodol). Výsypka má protáhlý tvar o délce 5,8 km a průměrné šířce 1,3 km. 
Celková výměra výsypky je 760 ha a záměr se ji dotýká jen zcela marginálně (6 ha, což je méně než 1 % celkové plochy). Není tedy 
pravda, že bude výsypka likvidována. Její zcela rozhodující část je mimo záměr a platné územně ekologické limity. Role výsypky je 
naopak posilována, na výsypce jsou navrhovány nové prvky ÚSES regionální úrovně (strana 63 dokumentace): RBC 1364 Růžodolská 
výsypka, RBK 570 Růžodolská výsypka - Salesiova výšina, Špičák a RBK 584 Růžodolská výsypka - Niva Bíliny. 

 Návrhy autora na využití hlubinného tepla pomocí soustav hlubinných vrtů nelze posoudit, nejde o předmět záměru. Uvedené údaje jsou 
řešeny na koncepční úrovni a státními strategiemi (Státní energetická koncepce, Surovinová politika), mimo předmětný proces EIA. 

 Zpracovatel posudku tyto údaje po zhodnocení akceptuje. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Libkovice)
http://www.ecmost.cz/rekultivace.php?page=pruvodce_ruzodol)
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V.36. Veřejnost 9 
[7.36] vyjádření ze dne 26. 11. 2018 

 

a) 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 164 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 165 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 166 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 167 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 168 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 169 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 170 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 171 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 172 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 173 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 174 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 175 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 176 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 177 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 178 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 179 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 180 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 181 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 182 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 183 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 184 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 185 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 186 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 187 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Shrnutí subjektivního názoru na limity těžby, rozporovány objemy zásob (zatajení zásob), odstupová pásma, povolovací procesy, 

problematika biokoridorů, manipulativní zpracování dokumentace. K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující údaje pro 
zpracování posudku (viz příloha 1 tohoto posudku), na které v podrobnostech odkazujeme, vyplývají z nich tyto skutečnosti: 

 Ve vyjádření jsou zaměňovány pojmy dobývací prostor (DP) a územně ekologické limity (ÚEL). Záměnou těchto pojmů dochází zákonitě 
k nesprávným závěrům. Zásoby se evidují na ložiscích (většinou totožné s DP), změnou ÚEL (administrativní linie) se nemůže změnit 
množství zásob v DP. 

 Důvodem nárůstu zásob v evidenci Severočeské doly a.s. v roce 2008 nebyla změna ÚEL, ale skutečnost, že Severočeské doly a.s. 
v tomto převzaly celý DP Hrdlovka (ložisko Alexandr) od tehdejší Mostecké uhelné a.s. Tento DP ale leží severně od plánované těžby 
uhlí (předmětu záměru) - viz obrázek v příloze 1 tohoto posudku. O pozici DP Hrdlovka mimo těžbu lomu Bílina (záměr) se lze 
přesvědčit i na portálu ČGS - Surovinový informační systém. 

 Bývalá Mostecká uhelná a.s. v minulosti provozovala v DP Hrdlovka těžbu uhlí v hlubinném dole Alexander (dříve důl Gottwald). 
Důvodem převzetí DP Severočeskými doly a.s. byla skutečnost, že lom Bílina vstupoval do jižní části DP Hrdlovka těžbou skrývky (viz 
obrázek v příloze 1 tohoto posudku), aby uvolnil zásoby uhlí v severní části DP Bílina. V rámci záměru tak bude těženo uhlí jen v DP 
Bílina, který byl stanoven již v šedesátých létech 20. století. Nárůst nebilančních zásob v evidenci Severočeské doly a.s. o 286 mil. tun je 
způsoben právě převzetím tohoto DP do evidence Severočeské doly a.s., což je řádně vysvětleno v ročním výkazu o pohybu a stavu 
zásob za rok 2008 - viz příloha 1 tohoto posudku. Z výkazu jasně vyplývá, že Severočeské doly a.s. tyto zásoby nezatajují, ale naopak 
řádně vykazují. 

 Tvrzení, že dochází ke škodě v řádu miliard korun není ničím podloženo. Uhlí se vyskytuje ve svém přirozeném horninovém prostředí, je 
v majetku České republiky a je řádně evidováno. 

 Dále je ve vyjádření uvedeno, že uhlí v DP Hrdlovka je vedeno jako nebilanční. Z vyjádření tak vyplývá přesvědčení, že jediným 
kritériem bilančnosti je u uhlí výhřevnost a že tedy výhřevné uhlí musí být zařazeno vždy jako bilanční. To není pravda, neboť pokud je 
uhlí prostorově nedostupné anebo nevyhovuje stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám těžby, tak je správně zařazováno jako 
nebilanční. Jejich zařazení jako nebilanční provedla již bývalá Mostecká uhelná a.s. podle zákona č. 44/1988 Sb. Zásoby jsou vedeny 
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jako nebilanční, protože ve smyslu §14, odst. (2) písmene b) jsou v současnosti nevyužitelné a nevyhovují stávajícím technickým 
a ekonomickým podmínkám využití pro hlubinné dobývání. Pro Severočeské doly a.s. jsou tyto zásoby rovněž nevyužitelné - jejich 
značná část je již přesypána výsypkou Pokrok a zásoby pokračují až pod město Osek a jsou zcela mimo postupy lomu Bílina. Jen malá 
část těchto zásob bude ležet pod budoucími severními závěrnými svahy Dolů Bílina. Zásoby jsou pro Severočeské doly a.s. 
nevyužitelné, a tedy jsou naprosto správně kategorizovány jako nebilanční. S jejich těžbou se nepočítá ani ve vzdálené budoucnosti. 

 Jakékoliv změny v evidenci zásob na ložiscích jsou uváděny ve výkazech Geo(MŽP) V3-01, které jsou každý rok zasílány na MŽP-ČGS. 
Státní správa je tak informována. 

 Dále je ve vyjádření uvedeno, že tímto způsobem získaným "neexistujícím" uhlím pod bývalou obcí Libkovice je možné volně 
a nekontrolovaně nakládat ve prospěch zainteresovaných osob na úkor státu. K tomu je nutno dodat, že nekontrolovatelná těžba uhlí 
není možná, neboť dle § 24 zákona č. 44/1988 Sb.: "Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může však 
organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem". 

 Zpracovatel posudku tyto údaje po zhodnocení akceptuje. 
 Pokud jde o zmíněné biokoridory, v území jsou oznamovatelem záměru postupně budována ochranná opatření pro obec Mariánské 

Radčice a pro město Lom, která spočívají ve výsadbě pásu ochranné zeleně. Tato opatření byla realizována již v roce 2011, a to podle 
podmínek současně platného POPD. Pro obec Mariánské Radčice se jednalo o výsadbu pásu ochranné zeleně šíře cca 200 až 250 m 
a délce cca 1200 m, pro město Lom o výsadbu pásu ochranné zeleně šíře cca 100 m a délce cca 1600 m. Celkem bylo vysazeno cca 
207 tisíc kusů dřevin. V současné době zde probíhají pěstební péče, obě akce jsou každoročně vyhodnocovány odpovědným 
projektantem s tím, že hodnocení za rok 2018 je následující: "Při kontrole prováděných prací založení výsadeb a pěstební péče nebyly 
shledány žádné vážné závady. Práce probíhaly dle odsouhlasených projektových dokumentací. Podle stavu porostu a provedení 
pěstebních zásahů lze předpokládat vývoj porostů takový, že ochranná opatření budou splňovat požadované funkce." K obci Mariánské 
Radčice se těžba přiblíží až v závěru postupu, přibližně kolem roku 2030, do té doby vegetace dosáhne projektovaných parametrů. 
Zmíněných 207 tisíc kusů dřevin v každém případě nekoresponduje s údajem v připomínce "velmi sporadická výsadba dřevin". Celkové 
koncepční řešení území mezi Braňany, Mariánskými Radčicemi a Lomem (tzv. Lesopark Ivana Dejmala) má potom podstatně větší 
rozsah (řešené území má rozlohu cca 1,3 km2) a jeho cílem je vytvoření polyfunkčního přírodního prostředí, které propojuje 
rekultivovaný prostor Venuska s lesním masivem Salesiova výšina jižně od Oseku. Lesopark bude plnit sportovně relaxační funkci a jeho 
součástí budou i doposud provedené ochranná opatření (lesní pásy pro obec Mariánské Radčice a pro město Lom) a dále lokální 
a regionální prvky ÚSES. 
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V.37. Veřejnost 10 
[7.37] vyjádření ze dne 26. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Podmínka obecně vyplývá z platné legislativy, nicméně ve vztahu k záměru ji v tomto znění nelze stanovit a nelze ji ani kontrolovat. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, stanovuje pro koncentraci PM10 dva limity, průměrný roční (doba 
průměrování kalendářní rok) a denní (doba průměrování 24 hodin). 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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 Pokud jde o průměrný roční limit, ten činí LV = 40 μg/m3, v dotčeném území je dodržen se značnou rezervou a na základě výsledků 
rozptylové studie lze očekávat jeho dodržení i v případě realizace záměru, přičemž příspěvek záměru je do 10 % imisního limitu. 

 Jiná je situace v případě denního limitu. Ten činí LV = 50 μg/m3, přičemž může být překročen max. 35x za rok. Tento limit je v území 
překračován, přičemž na základě výsledků rozptylové studie příspěvek záměru k četnosti překročení je malý a nepřesáhne 20 % 
přípustné četnosti. Provoz záměru (stejně jako stávající těžby) se tedy na překračování limitu podílí, přičemž míru tohoto příspěvku nelze 
přesně stanovit (krátkodobé koncentrace nelze, na rozdíl od ročních průměrných koncentrací, prostě sčítat). Lze očekávat, že limit bude 
překračován i nadále. Jak však vyplývá z uvedených skutečností, záměr se podílí na krátkodobých (24-hodinových) imisních 
koncentracích PM10 sám o sobě podlimitně. 

 V každém případě vyhodnocení krátkodobé koncentrace PM10 ve vztahu k limitu je možné až v souhrnném ročním vyhodnocení. To je 
prováděno jednak Českým hydrometeorologickým ústavem (pětileté klouzavé průměry v kilometrových čtvercích), měření je dále 
zajišťováno od roku 2006 akreditovanou laboratoří VÚHU Most a.s., naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, 
krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 
Podmínka pokračování uvedeného měření je zahrnuta mezi podmínkami stanoviska příslušného úřadu. Zároveň jsou stanovena 
opatření pro minimalizaci vlivu. 

ad b) Tato podmínka vyplývá z platné legislativy. Měření hluku je zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU 
Most a.s. Naměřená data jsou pravidelně (měsíčně) předávána obcím, krajskému úřadu a příslušné hygienické stanici. V případě zjištění 
nadlimitních náměrů budou navržena a realizována příslušná opatření. 

ad c) Jak vyplývá z výše uvedených údajů (body ad a) a také ad b)), vyhodnocení je možné vždy po určité době (v případě 24-hodinových 
krátkodobých koncentrací PM10 minimálně po jednom roce). Z tohoto důvodu pojem "okamžité přerušení prací" není aplikovatelný. 
V každém případě je stanovena podmínka realizace příslušných opatření v případě zjištění nadlimitních záměrů. 

ad d) Měření prachu a hluku je oznamovatelem záměru zajišťováno od roku 2006 prostřednictvím akreditované laboratoře VÚHU Most a.s. 
Naměřená data jsou pravidelně předávána obcím (které rovněž zajišťují jejich zveřejnění), krajskému úřadu a příslušné hygienické 
stanici. 

ad e) Tento požadavek je v přímém rozporu s usnesením vlády č. 827/2015 a tedy i posouzeným řešením záměru. Stanovená vzdálenost činí 
500 metrů. Podmínku tedy nelze stanovit. 

ad f) Požadavek nelze respektovat, tato silnice bude postupem lomu západním směrem dotčena a dojde ke zrušení její části. Náhradní 
komunikace, resp. přeložka, bude zajištěna před její likvidací. Na přeložku silnice již bylo vydáno územní rozhodnutí, v průběhu roku 
2019 bude získáno stavební povolení, zahájení realizace stavby je předpokládáno v roce 2020. To vytváří dostatečný časový rámec, aby 
nedošlo k narušení dopravních vazeb v území, zajišťovaných touto silnicí. 

ad g) Datum ukončení záměru je deklarováno k roku 2035, z tohoto důvodu ani není možno vydat povolení pro těžbu za tento časový horizont. 
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V.38. Veřejnost 11 
[7.38] vyjádření ze dne 27. 11. 2018 

 
Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Vyjádření k podpoře jaderné energetiky. V kontextu posuzovaného záměru nerelevantní, uvedené skutečnosti jsou řešeny na strategické 

úrovni, zejména ve státní energetické koncepci, aktuálně též i v procesu EIA pro nový jaderný zdroj v Dukovanech (nový jaderný zdroj 
v Temelíně již disponuje platným souhlasným stanoviskem EIA). 

a) 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 192 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

 Pro informaci se uvádí, že právě zmíněná energetická koncepce počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást 
elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za 
nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) 
poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je indikován 
k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 je 
v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace 
nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České 
republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr 
hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako takový je přímou součástí omezování závislosti české 
energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí 
transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. 
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V.39. Vyjádření veřejnosti - vzor A 
[7.39] (doručeno celkem 3791 krát) 

 

a) 

b) 

c) 
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Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) Vlivy na klima jsou hodnoceny odpovídajícím způsobem v souladu s aktuálními postupy mitigačních a adaptačních klimatických 

opatření. K této oblasti je zároveň vznesena řada připomínek a požadavků na zahrnutí posouzení vlivu spáleného uhlí. V tomto ohledu je 
však přístup, použitý v dokumentaci, správný. Posouzení konkrétního záměru těžby na projektové úrovni (EIA) nelze zaměňovat ani za 
posouzení jednotlivých záměrů jiných oznamovatelů, využívajících těženou komoditu (uhlí), ani za strategické posouzení celého 
(energetického) odvětví. Česká republika má vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se změně klimatu. Základními strategickými dokumenty v těchto oblastech jsou: 

d) 
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 Politika ochrany klimatu v ČR (2017). Tato politika definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní úrovni tak, aby 
zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová 
úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie). 

 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Tato strategie představuje národní adaptační strategii ČR, která 
kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou 
ekonomickou analýzu apod. 

 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017). Tento akční plán je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii ČR do konkrétních úkolů, 
kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny klimatu a zdroje financování. 

 Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je možno použít pro vyhodnocení vlivů na globální klima a také vlivů 
vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o 
změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni 
České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje). Rozhodující skutečností je tedy 
soulad záměru s příslušnými strategickými dokumenty, a to bez ohledu na skutečnost, zda záměr sám o sobě má kladnou nebo 
zápornou bilanci produkce skleníkových plynů. Jinými slovy, i kladná bilance produkce skleníkových plynů není na projektové úrovni 
důvodem pro odmítnutí záměru (tím spíše, pokud by šlo o jiné záměry, následně využívající těženou komoditu), vždy je nutno zohlednit 
širší strategické souvislosti a politiky. 

 V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická 
koncepce (2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická 
koncepce počítá se zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na 
výrobě elektřiny, dnes představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr 
v energetické strategii ČR. Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení 
záměru) na cca 6400 MWe, další pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi 
významně klesat a jejich podíl na výrobě elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 
11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu 
přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným 
potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém 
kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako 
takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro 
utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. Přístup ke 
zpracování dokumentace a údaje, uváděné v dokumentaci, jsou v tomto ohledu správné. 

 Politika ochrany klimatu v ČR (2017), zohledňující naplnění závazků Pařížské dohody, pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 
2030 a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech použitých scénářích, i těch nejvíce ambiciózních, se s těžbou na Lomu Bílina počítá. 
Těžba uhlí na Lomu Bílina (a také spalování tohoto uhlí) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR a tedy ani s mezinárodními 
závazky České republiky. 

 Na závěr je nutno poznamenat, že Česká republika má vytvořen kontrolní a ohlašovací mechanismus v souladu s článkem 7 Nařízení 
EU č. 525/2013. Veškeré emise skleníkových plynů jsou pravidelně (každoročně) aktualizovány, inventarizovány a ohlašovány Evropské 
komisi a také sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Gestorem je Český hydrometeorologický ústav, poslední 
aktualizovaný dokument (National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic, 2018) zahrnuje data za roky 1990 až 2016. 

 Z celkového posouzení dokumentace vyplývá, že je zpracována metodicky správně a obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech 
záměru na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a na veřejné zdraví tak, jak je požadováno zákonem. Poskytuje tak odpovídající 
a jednoznačný podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu včetně příslušných podmínek. Z tohoto důvodu není požadováno její 
vrácení k doplnění, resp. přepracování. 

ad b) Vliv na krajinu je v dokumentaci identifikován, podrobně posouzen a jsou navržena příslušná opatření. To, že jde zásadní zásah do 
krajinného rázu území a vznik nevratných změn terénního reliéfu ve směru tvorby antropogenních tvarů (těžební jáma, výsypky, umělá 
vodní tělesa), je mimo jakoukoli diskusi, takovýto vliv je v dokumentaci popsán. Zároveň je však uvedeno, že v dotčeném krajinném 
prostoru se již nacházejí významná a měřítkově rozsáhlá antropogenní tělesa, stejně tak povrchový lom v území existuje a dojde k jeho 
rozšíření do nezastavěného území obcí, lze tak záměr považovat pro dotčené území za únosný a lze jej akceptovat. Přitom jsou 
stanoveny podmínky, spočívající zejména v následné rekultivaci (souhrnný plán sanací a rekultivací) a zmírnění vizuálních 
a senzuálních vlivů na dotčené obce (ochranná opatření). V tomto ohledu tedy bude vliv na krajinný ráz příslušným způsobem 
kompenzován. 

ad c) Uvedená studie Centra pro otázky životního prostředí má koncepční charakter, sloužila jako jeden ze strategických podkladů pro 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, a pro proces EIA pro konkrétní záměr má jen informativní význam. Proces posuzování vlivů na životní 
prostředí, resp. jeho jednotlivé složky a zdraví obyvatelstva, se na projektové úrovni řídí metodikami a postupy upravenými právními 
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předpisy, zejména zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a příslušnými složkovými 
předpisy. Tyto požadavky dokumentace k předkládanému záměru splňuje. 

ad d) Dokumentace obsahuje údaje o pozaďovém (stávajícím) stavu životního prostředí, zahrnující i výsledky stávajících empirických měření. 
Zároveň obsahuje údaje o očekávaných vlivech na ovzduší a vlivech hlukových. Jak z uvedených údajů vyplývá, nedochází k rozporu, 
stávající údaje, resp. výsledky měření, jsou naopak využity i pro prognózu vlivů záměru a kalibraci použitých modelů (měření hluku, 
měření kvality ovzduší). Z toho vyplývá, že k rozporu se stávajícími údaji nedochází. 
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V.40. Vyjádření veřejnosti - vzor A s poznámkou 
[7.40] (doručeno celkem 491 krát) 

Základní část vyjádření je shodná s vyjádřením [7.39]. Doplňující poznámky jsou následující: 
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Komentář zpracovatele posudku: 
Komentář k základní části vyjádření je shodný s vyjádřením [7.39], viz kapitola V.39. Vyjádření veřejnosti - vzor A (strana 193 tohoto posudku). 
Doplňující poznámky mají charakter apelu, v některých případech poněkud emotivního, a ve svém celku vyjadřují subjektivní nesouhlas se 
záměrem a těžbou uhlí obecně. Komentář k jednotlivým bodům vyplývá zejména z celkového kontextu posudku. 
V každém případě rozhodnutí o těžbě není ani předmětem ani výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tím je, ve smyslu § 1 
odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, shromáždění údajů o environmentálních vlivech 
záměru jako podkladu pro vydání rozhodnutí. Z tohoto hlediska nejsou výzvy či apely k nepovolení záměru relevantní. 
Připomínané skutečnosti spadají zejména do celkové energetické strategie České republiky, zahrnující jak vlastní energetickou koncepci, tak 
surovinovou politiku a další související politiky, včetně politiky ochrany klimatu. Ty také byly ze strategického hlediska vlivů na životní prostředí 
posouzeny. Vlastní záměr potom rozpracovává v tomto rámci dílčí součást uvedených strategií (hornickou činnost v Dolu Bílina do roku 2035) 
a hodnotí přímé vlivy konkrétního posuzovaného na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Pro zohlednění celkových 
strategických souvislosti však využívá výsledky strategických hodnocení. V tomto ohledu je přístup, použitý v dokumentaci, správný. 
Posouzení konkrétního záměru těžby na projektové úrovni (EIA) nelze zaměňovat ani za strategické posouzení celého (energetického) odvětví, 
ani za posouzení jednotlivých záměrů jiných oznamovatelů, využívajících těženou komoditu (uhlí). Česká republika má vytvořen a schválen 
systém strategických dokumentů jak pro energetickou politiku, tak politiku ochrany klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. Základními 
strategickými dokumenty v těchto oblastech jsou: 
Státní energetická koncepce (2015). Tato politika stanovuje priority a strategické záměry státu v sektoru energetiky. Identifikuje pět strategických 

priorit, mezi které patří vyvážený mix primárních energetických zdrojů i zdrojů výroby elektřiny založený na jejich 
širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů, udržení přebytkové 
výkonové bilance elektrizační soustavy s dostatkem rezerv a udržování dostupných strategických rezerv tuzemských 
forem energie; zvyšování energetické účinnosti národního hospodářství; rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu 
zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně 
podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU; podpora výzkumu, vývoje, inovací 
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a školství a také zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky 
energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících 
krizí v zásobování palivy. 

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017). Tato politika vytváří rámec pro využívání nerostných surovin, a to jak 
z domácích, tak i zahraničních zdrojů. V politice jsou implementovány principy evropské integrované strategie Raw 
Materials Initiative, která vznikla v návaznosti na nárůst důležitosti surovinové bezpečnosti členských států EU 
v celoevropském kontextu. Surovinová politika má rovněž vazbu na výše uvedenou Státní energetickou koncepci 
a vytváří předpoklady a surovinové zázemí pro její naplnění. 

Politika ochrany klimatu v ČR (2017). Tato politika definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní úrovni tak, aby zajišťovala 
splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod 
(Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy 
Evropské unie). 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Tato strategie představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě 
zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní 
a částečnou ekonomickou analýzu apod. 

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017). Tento akční plán je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR (2015). Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii ČR 
do konkrétních úkolů, kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny 
klimatu a zdroje financování. 

Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je možno použít pro zařazení záměru do celkového kontextu národních strategií 
a také pro vyhodnocení vlivů na globální klima, resp. vlivů vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky vyplývající 
z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy 
Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje). 
Rozhodující skutečností je tedy soulad záměru s příslušnými strategickými dokumenty, a to bez ohledu na skutečnost, zda záměr sám o sobě 
má kladnou nebo zápornou bilanci produkce skleníkových plynů. Jinými slovy, i kladná bilance produkce skleníkových plynů není na projektové 
úrovni důvodem pro odmítnutí záměru (tím spíše, pokud by šlo o jiné záměry, následně využívající těženou komoditu), vždy je nutno zohlednit 
širší strategické souvislosti a politiky. 
V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická koncepce 
(2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s mezinárodními závazky a dohodami. Právě zmíněná energetická koncepce počítá se 
zásadním snížením spotřeby uhlí. Rozhodující součást elektrizační soustavy ČR, s více než polovičním podílem na výrobě elektřiny, dnes 
představují uhelné výrobny. Právě jejich náhrada za nízkoemisní zdroje bude představovat zásadní manévr v energetické strategii ČR. 
Současná hnědouhelná kapacita (cca 10 800 MWe) poklesne do roku 2035 (předpokládaný termín ukončení záměru) na cca 6400 MWe, další 
pokles až na cca 2600 MWe je indikován k roku 2040. Využití uhelných zdrojů tedy bude velmi významně klesat a jejich podíl na výrobě 
elektrické energie k roku 2040 je v aktualizované Státní energetické koncepci (2015) cílen na 11 až 21 % (ze stávajících cca 53 %). Je zřejmé, 
že tato transformace nemůže proběhnout ze dne na den a bude mj. záviset i na tempu přípravy jiných nízkoemisních zdrojů (přičemž 
v podmínkách České republiky je kromě obnovitelných zdrojů s přirozeně omezeným potenciálem uvažováno s využitím zdrojů jaderných). 
Posuzovaný záměr hornické činnosti na roky 2019 - 2035 vytváří v tomto celkovém kontextu časový rámec pro transformaci energetiky směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství v souladu s energetickou koncepcí. Jako takový je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na 
uhlí, a byť po dočasnou dobu bude poskytovat komoditu pro utlumované uhelné hospodářství, je zároveň součástí transformace energetiky 
směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. 
Politika ochrany klimatu v ČR (2017), zohledňující naplnění závazků Pařížské dohody, pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 2030 
a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech použitých scénářích, i těch nejvíce ambiciózních, se s těžbou na Lomu Bílina počítá. Těžba uhlí 
na Lomu Bílina (a také spalování tohoto uhlí) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR, a tedy ani s mezinárodními závazky České 
republiky. 
Je nutno poznamenat, že Česká republika má vytvořen kontrolní a ohlašovací mechanismus v souladu s článkem 7 Nařízení EU č. 525/2013. 
Veškeré emise skleníkových plynů jsou pravidelně (každoročně) aktualizovány, inventarizovány a ohlašovány Evropské komisi a také 
sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Gestorem je Český hydrometeorologický ústav, poslední aktualizovaný dokument 
(National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic, 2018) zahrnuje data za roky 1990 až 2016. 
Z uvedených hledisek využívání (resp. spalování) uhlí třetími stranami není, a ani nemůže být, uvažováno jako součást záměru, posuzovaného 
na projektové úrovni. Tím však nedochází k opomenutí - využívání uhlí je zohledněno a posouzeno v příslušných strategických dokumentech. 
Příslušné strategie České republiky, v jejichž rámci je záměr připravován, přitom zohledňují jak transformaci energetiky směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství, tak i odpovídající klimatické závazky (mitigační a adaptační opatření). Jsou tedy v souladu s požadavky na 
udržitelný rozvoj, což bylo posouzeno a ověřeno v rámci přípravy uvedených koncepcí. Z této skutečnosti vyplývá, že klimatické vlivy záměru 
i následného využívání uhlí, uváděné v připomínkách, jsou vzaty v úvahu a zohledněny. 
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Totéž se týká energetické koncepce. Energetická politika České republiky, vyjádřená v aktualizované Státní energetické koncepci ČR (2015), je 
postavena třech pilířích - bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Pro jejich naplnění uvažuje široký diverzifikovaný mix zdrojů 
elektrické energie, založený na efektivním využití všech dostupných energetických zdrojů, udržení dostatečné rezervy výkonově přebytkové 
bilance elektrizační soustavy (nutné k bezpečnosti soustavy) a udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie. Tohoto 
stavu bude dosaženo obnovou dožitých výrobních zdrojů elektřiny s respektováním požadavků na účinnost a ochranu životního prostředí. 
Zajištění soběstačnosti ve výrobě elektřiny bude založeno zejména na vyspělých konvenčních technologiích s vysokou účinností přeměny 
energie a na narůstajícím podílu obnovitelných zdrojů. V tomto kontextu je zásadní významný ústup od uhlí, spolu s nárůstem obnovitelných 
zdrojů a také jaderné energetiky (která je, pokud jde o klimatické efekty, nízkoemisním zdrojem, srovnatelným se zdroji obnovitelnými). Pokud 
jde o potenciál úspor, postavení České republiky v ukazatelích energetické náročnosti HDP odpovídá tradiční průmyslové orientaci země. 
Z hlediska spotřeby energie na obyvatele i z hlediska spotřeby elektřiny na obyvatele se Česká republika nachází zhruba v průměru zemí EU. 
Zvyšování energetické účinnosti a úspory energie jsou přitom společným jmenovatelem všech tří pilířů energetické politiky ČR (bezpečnosti, 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti). Z těchto skutečností vyplývá, že energetické aspekty, uváděné v připomínkách, jsou vzaty v úvahu 
a zohledněny. 
Významná oblast připomínek se týká vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Výsledky hodnocení, uvedené v dokumentaci vlivů záměru 
na životní prostředí, přitom nepotvrzují neakceptovatelnou úroveň vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a na jednotlivé složky životního 
prostředí tak, jak je uváděno v připomínkách. Je zřejmé, že záměr pokračování hornické činnosti se neobejde bez souvisejících vlivů (stejně tak, 
jako se bez vlivů a rizik neobejde žádná lidská činnost a, zdánlivě paradoxně, též nečinnost). Jak však vyplývá z hodnocení, vlivy jsou 
akceptovatelné a jsou minimalizovány příslušnými opatřeními na rozumně dosažitelnou úroveň. Navržené řešení záměru umožňuje zajištění 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví v míře požadované příslušnými předpisy. 
Záměr ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti. Z toho vyplývá, že umístění záměru a jeho kvantitativní 
i kvalitativní vlivy budou obdobného charakteru jako u stávající prováděné hornické činnosti. To se týká i souvisejících opatření pro vyloučení 
a minimalizaci vlivů. Z hlediska dodatečných vlivů je podstatný zejména postup porubní fronty do nových hranic, který bude spojen s úplným 
záborem takto nově dotčeného území. Tento zábor představuje v zásadě jediné dotčení území doposud povrchovou těžbou nedotčeného. 
Související zakládání vytěžené skrývky bude prováděno v prostoru, ve kterém těžební činnost v minulosti probíhala (oblast montážního místa 
Jana). Záměr tak ve spolupůsobícím účinku se stávajícím dobývacím prostorem vytvoří ucelený prostor, ve kterém budou probíhat veškeré 
činnosti, spojené s vlastní těžbou, tedy skrývka nadloží, těžba suroviny a zakládání skrývkového materiálu. Zároveň tento prostor má a bude mít 
zajištěny veškeré nezbytné infrastrukturní vazby, zejména odbyt těžené suroviny prostřednictvím existujících systémů. Z tohoto celkového 
hlediska tedy záměr maximalizuje využití stávajících zdrojů a tím minimalizuje celkové environmentální nároky. 
Pro vlivy záměru jsou rozhodující zejména vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima a vlivy hlukové a dále vlivy na 
biologickou rozmanitost dotčeného území (flóra, fauna, ekosystémy). Další podstatné vlivy zahrnují vlivy na krajinný ráz, vlivy na půdu a vlivy na 
povrchové a podzemní vody včetně souvisejících geofaktorů a další okruhy vlivů. 
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou dány zejména vlivy zprostředkovanými vlivy na ovzduší a vlivy hlukovými. Pokud jde o vlivy na 
ovzduší, stávající situace v území dotčených obcí není zcela vyhovující, a to zejména pokud jde o krátkodobé koncentrace prachových částic 
frakce PM10. Stávající provoz lomu Bílina k tomuto překračování též přispívá (aniž lze tento příspěvek u krátkodobých koncentrací přesněji 
kvantifikovat, sám o sobě je však příspěvek podlimitní) a lze předpokládat, že bude přispívat i nadále. Z tohoto hlediska jsou navržena příslušná 
opatření jak pro minimalizaci tohoto vlivu, tak pro jeho kompenzaci. Zároveň bude zachován stávající systém monitorování ovzduší. Potenciální 
zahoření v lomu má lokální charakter a je bezodkladně řešeno, související vliv na ovzduší v obydlených prostorech je málo významný. Pokud 
jde o hluk, požadované limity budou splněny, i pro tento účel jsou navržena příslušná opatření. Zároveň bude zachován stávající systém 
monitorování ovzduší. Z tohoto hlediska záměr reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem, vlivy na obyvatelstvo jsou 
minimalizovány na rozumně dosažitelnou míru, skutečnosti, uváděné v připomínkách, jsou vzaty v úvahu a zohledněny. Záměr zachovává 
dostatečnou odstupovou vzdálenost od obydlených území. Záměr zároveň nepředstavuje novou (doposud neexistující) činnost v území, jde o 
pokračování činností stávajících, za této situace nevzniká faktický důvod pro změnu cen nemovitostí oproti stávajícímu stavu, resp. trendu, ani 
odůvodněný požadavek na výkup nemovitostí. 
Vlivy na biologickou rozmanitost jsou dány úplným skrytím území a tím úplným narušením stávajících ekosystémových vazeb v dotčeném 
prostoru. Tento vliv je při realizaci záměru nezbytný, nelze ho vyloučit, lze ho pouze průběžně a následně kompenzovat vytvářením náhradních 
biotopů a záchrannými přesuny. V rámci záměru jsou vytvořeny podmínky pro tyto kompenzace a jsou provedeny i jejich konkrétní návrhy. Pro 
stávající hornickou těžbu je zpracován a realizován Souhrnný plán sanací a rekultivací, který bude příslušným způsobem aktualizován i pro 
záměr. Na základě tohoto plánu jsou bezodkladně zahajovány rekultivační práce, které kompenzují vlivy záměru na přírodu a krajinu, tento 
postup bude zachován i při realizaci záměru. Z tohoto hlediska záměr reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem, skutečnosti, 
uváděné v připomínkách, jsou vzaty v úvahu a zohledněny. S výjimkou přímého dotčení skrývaného předpolí lomu a plochy vnitřní výsypky, 
který je příslušným způsobem kompenzován, nevzniká významný vliv flóru a faunu v širším okolí. Území chráněné krajinné oblasti České 
středohoří není v tomto ohledu dotčeno. 
Vlivy na krajinný ráz jsou dány úplným záborem území a tím dalšímu dotčení dotčeného krajinného prostoru. Tento vliv je při realizaci záměru 
nezbytný a nelze ho vyloučit. Jsou navržena příslušná minimalizační opatření, rozhodující roli však bude mít následná sanace a rekultivace 
území, pro kterou je zpracován a realizován Souhrnný plán sanací a rekultivací, který bude příslušným způsobem aktualizován i pro záměr. 
Záměr z tohoto hlediska reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem, skutečnosti, uváděné v připomínkách, jsou vzaty v úvahu 
a zohledněny. 
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Obdobně tak záměr odpovídajícím způsobem reaguje na skutečnosti zjištěné v oblastech vlivů na půdu, vlivů na povrchové a podzemní vody 
včetně souvisejících geofaktorů a vlivů na přírodní zdroje, resp. další okruhy vlivů. Dotčené prvky technické a dopravní infrastruktury budou 
příslušným způsobem upraveny tak, aby nedošlo k omezení dopravní dostupnosti a sítí technické infrastruktury. Pro záměr je uvažováno s 
obměnou některých stávajících těžebních technologií (nasazení nového velkostroje a nového zakladače), s předpokladem nižších 
environmentálních výstupů oproti technologiím stávajícím, i tato skutečnost vede k minimalizaci souvisejících vlivů. Záměr z tohoto hlediska 
reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem, skutečnosti, uváděné v připomínkách, jsou vzaty v úvahu a zohledněny. 
Jak vyplývá z těchto údajů, přímé vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí jsou odpovídajícím způsobem řešeny, minimalizovány 
resp. kompenzovány. Zároveň jsou odůvodněny strategickými souvislostmi. 

V.41. Veřejné projednání 
[15] ze dne 12. 12. 2018 (zápis ze dne 17. 1. 2019) 

Veřejné projednání proběhlo dne 12. 12. 2018, zpracovatel tohoto posudku se veřejného projednání zúčastnil. Průběh veřejného projednání je 
zaznamenán v zápisu z veřejného projednání [15], který zahrnuje i přehled položených dotazů, resp. připomínek, a odpovědí na ně. 
Zaznamenaný průběh veřejného projednání odpovídá skutečnému průběhu. Na všechny položené dotazy, resp. připomínky, bylo reagováno, 
nezůstaly otevřené otázky. Závěr veřejného projednání, uvedený v zápisu z veřejného projednání, je odpovídající. 

V. Vypořádání obdržených vyjádření - závěr zpracovatele posudku: 

K dokumentaci bylo ve lhůtě doručeno vyjádření celkem 4320 subjektů, z toho 1 vyjádření kraje, 5 vyjádření měst a obcí, 16 vyjádření orgánů 
státní správy a 4298 vyjádření veřejnosti a občanských sdružení (ve dvou identických vzorech), po lhůtě bylo doručeno vyjádření celkem 93 
subjektů, z toho 1 vyjádření měst a obcí, 1 vyjádření orgánů státní správy a 91 vyjádření veřejnosti a občanských sdružení (ve dvou identických 
vzorech). 
V souladu s § 17 zákona bylo provedeno veřejné projednání, na kterém byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek. 
Všechna vyjádření jsou v rámci zpracování posudku vzata v úvahu, vypořádána (v souladu s § 8 odst. (3) zákona pouze vyjádření doručená 
ve lhůtě), a i na jejich základě je formulován návrh stanoviska příslušného úřadu. 
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  VI.   
 

(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ) 

K procesu posouzení vlivů na životní prostředí je předložen záměr "Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035". 
Na základě předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, obdržených vyjádření dotčených územně samosprávných celků, 
dotčených správních úřadů a veřejnosti včetně občanských sdružení, veřejného projednání, doplňujících informací, prohlídky dotčeného území 
a ověření vstupních parametrů a údajů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že navržené řešení záměru umožňuje zajištění ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví v míře požadované příslušnými předpisy. 
Záměr ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy a dobývání Doly Bílina na období 
2010 - 2030, rozhodnutí OBÚ v Mostě o povolení hornické činnosti zn. 3426/10/II ze dne 8.11.2010), přičemž reaguje na usnesení vlády 
č. 827/2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. V tomto kontextu jde o pokračování 
stávající hornické činnosti o pět let se zohledněním požadavku na efektivní využití ložiska v souladu se zákony č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
v platném znění, a také vazby na aktualizovanou Státní energetickou koncepci (2015) a Surovinovou politiku České republiky v oblasti 
nerostných surovin a jejich zdrojů (2017). Tím je též záměr odůvodněn. 
Z uvedených skutečností vyplývá, že umístění záměru a jeho kvantitativní i kvalitativní vlivy budou obdobného charakteru jako u stávající 
prováděné hornické činnosti. To se týká i souvisejících opatření pro vyloučení a minimalizaci vlivů. 
Z hlediska dodatečných vlivů je podstatný zejména postup porubní fronty do nových hranic, který bude spojen s úplným záborem takto nově 
dotčeného území. Tento zábor představuje v zásadě jediné dotčení území doposud povrchovou těžbou nedotčeného. Související zakládání 
vytěžené skrývky bude prováděno v prostoru, ve kterém těžební činnost v minulosti probíhala (oblast montážního místa Jana). Záměr tak ve 
spolupůsobícím účinku se stávajícím dobývacím prostorem vytvoří ucelený prostor, ve kterém budou probíhat veškeré činnosti, spojené s vlastní 
těžbou, tedy skrývka nadloží, těžba suroviny a zakládání skrývkového materiálu. Zároveň tento prostor má a bude mít zajištěny veškeré 
nezbytné infrastrukturní vazby, zejména odbyt těžené suroviny prostřednictvím existujících systémů. Z tohoto celkového hlediska tedy záměr 
maximalizuje využití stávajících zdrojů a tím minimalizuje celkové environmentální nároky. 
Pro vlivy záměru jsou rozhodující zejména vlivy na biologickou rozmanitost dotčeného území (flóra, fauna, ekosystémy) a dále vlivy 
na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima a vlivy hlukové. Další podstatné vlivy zahrnují vlivy na krajinný ráz, vlivy na půdu 
a vlivy na povrchové a podzemní vody včetně souvisejících geofaktorů a další okruhy vlivů. 
Vlivy na biologickou rozmanitost (flóra, fauna, ekosystémy) jsou dány úplným skrytím území a tím úplným narušením stávajících 
ekosystémových vazeb v dotčeném prostoru. Tento vliv je při realizaci záměru nezbytný, nelze ho vyloučit, lze ho pouze průběžně a následně 
kompenzovat vytvářením náhradních biotopů a záchrannými přesuny. V rámci záměru jsou vytvořeny podmínky pro tyto kompenzace a jsou 
provedeny i jejich konkrétní návrhy. Tím je naplněn požadavek dokumentu Pokyny k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti do 
EIA (EU, 2013), kde je mj. doporučeno zajistit "žádnou čistou ztrátu biologické rozmanitosti (a čistý zisk tam, kde je to možné) v širší krajině (no-
net-loss of biodiversity (and net-gain wherever possible) in the wider countryside)". Pro stávající hornickou těžbu je zpracován a realizován 
Souhrnný plán sanací a rekultivací, který bude příslušným způsobem aktualizován i pro záměr, a to mj. i na základě závěrů procesu EIA. Na 
základě tohoto plánu jsou bezodkladně zahajovány rekultivační práce, které kompenzují vlivy záměru na přírodu a krajinu. Z tohoto hlediska 
záměr reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem. 
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou dány zejména vlivy zprostředkovanými vlivy na ovzduší a vlivy hlukovými. Pokud jde o vlivy na 
ovzduší, stávající situace v území dotčených obcí není zcela vyhovující, a to zejména pokud jde o krátkodobé koncentrace prachových částic 
frakce PM10. Stávající provoz lomu Bílina k tomuto překračování též přispívá (aniž lze tento příspěvek u krátkodobých koncentrací přesněji 
kvantifikovat, sám o sobě je však příspěvek podlimitní) a lze předpokládat, že bude přispívat i nadále. Z tohoto hlediska jsou navržena příslušná 
opatření jak pro minimalizaci tohoto vlivu, tak pro jeho kompenzaci. Pokud jde o hluk, požadované limity budou splněny, i pro tento účel jsou 
navržena příslušná opatření. Z tohoto hlediska záměr reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem, vlivy na obyvatelstvo jsou 
minimalizovány na rozumně dosažitelnou míru. 
Vlivy na krajinný ráz jsou dány úplným záborem území a tím dalšímu dotčení dotčeného krajinného prostoru. Tento vliv je při realizaci záměru 
nezbytný a nelze ho vyloučit. Jsou navržena příslušná minimalizační opatření, rozhodující roli však bude mít následná sanace a rekultivace 
území. Záměr z tohoto hlediska reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem. 
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Obdobně tak záměr odpovídajícím způsobem reaguje na skutečnosti zjištěné v oblastech vlivů na půdu, vlivů na povrchové a podzemní vody 
včetně souvisejících geofaktorů a vlivů na přírodní zdroje, resp. další okruhy vlivů. Dotčené prvky technické a dopravní infrastruktury budou 
příslušným způsobem upraveny tak, aby nedošlo k omezení dopravní dostupnosti a sítí technické infrastruktury. 
Pro záměr je uvažováno s obměnou některých stávajících těžebních technologií (nasazení nového velkostroje a nového zakladače), 
s předpokladem nižších environmentálních výstupů oproti technologiím stávajícím, i tato skutečnost vede k minimalizaci souvisejících vlivů. 
Environmentální rizika, související se záměrem, nejsou významná a jsou řešitelná standardními legislativními a technickými prostředky. 
Specifickou oblastí vlivů jsou vlivy na globální klima. Záměr je v souladu s veškerými relevantními koncepcemi (zejména Státní energetická 
koncepce a Politika ochrany klimatu v ČR), v tomto ohledu záměr vytváří v souladu s uvedenými koncepcemi časový rámec pro transformaci 
energetiky. Je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po dočasnou dobu, nezbytnou pro časový rámec 
transformace energetiky a hospodářství, bude poskytovat komoditu pro utlumované uhelné zdroje, je zároveň součástí transformace energetiky 
směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. Politika ochrany klimatu v ČR (2017), zohledňující naplnění závazků Pařížské dohody, pracuje 
s přesněji definovanými scénáři do roku 2030 a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech použitých scénářích se s těžbou na Lomu Bílina 
počítá. Těžba uhlí na Lomu Bílina (a následně také spalování tohoto uhlí, jakkoli nejde o předmět záměru) tedy není v rozporu s Politikou 
ochrany klimatu v ČR, a tedy ani s mezinárodními závazky České republiky. V ohledu vlivů na globální klima tedy záměr reaguje na zjištěné 
skutečnosti odpovídajícím způsobem. 

VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru - závěr zpracovatele posudku: 

Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. Ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené 
hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy a dobývání Doly Bílina na období 2010 - 2030, rozhodnutí OBÚ v Mostě o povolení hornické činnosti zn. 
3426/10/II ze dne 8.11.2010), přičemž reaguje na usnesení vlády č. 827/2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí v severních Čechách. Zohledňuje přitom požadavek na efektivní využití ložiska v souladu se zákony č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
v platném znění, a také aktualizovanou Státní energetickou koncepci (2015) a Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin 
a jejich zdrojů (2017). 
Umístění záměru a jeho kvantitativní i kvalitativní vlivy budou obdobného charakteru jako u stávající prováděné hornické činnosti. To se týká 
i souvisejících opatření pro vyloučení a minimalizaci vlivů. Z hlediska dodatečných vlivů je podstatný zejména postup porubní fronty do nových 
hranic, který bude spojen s úplným záborem takto nově dotčeného území. Tento zábor představuje v zásadě jediné dotčení území doposud 
povrchovou těžbou nedotčeného. Související zakládání vytěžené skrývky bude prováděno v prostoru, ve kterém těžební činnost v minulosti 
probíhala (oblast montážního místa Jana). Záměr tak ve spolupůsobícím účinku se stávajícím dobývacím prostorem vytvoří ucelený prostor, ve 
kterém budou probíhat veškeré činnosti, spojené s vlastní těžbou, tedy skrývka nadloží, těžba suroviny a zakládání skrývkového materiálu. 
Zároveň tento prostor má a bude mít zajištěny veškeré nezbytné infrastrukturní vazby, zejména odbyt těžené suroviny prostřednictvím 
existujících systémů. Z tohoto celkového hlediska tedy záměr maximalizuje využití stávajících zdrojů a tím minimalizuje celkové environmentální 
nároky. 
Pro vlivy záměru jsou rozhodující zejména vlivy na biologickou rozmanitost dotčeného území (flóra, fauna, ekosystémy), vlivy na krajinný ráz 
a dále vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima a vlivy hlukové. Další podstatné vlivy zahrnují vlivy na půdu a vlivy na 
povrchové a podzemní vody včetně souvisejících geofaktorů a další okruhy vlivů. 
Vlivy v základních charakteristikách (biologická rozmanitost a krajinný ráz) jsou hodnoceny jako přijatelné. S ohledem na charakter záměru, 
který vyžaduje úplný zábor plochy postupu porubní fronty, jsou tyto vlivy řešeny kompenzací, tj. vytvářením náhradních biotopů, záchrannými 
přesuny a rekultivačními pracemi. 
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou dány zejména prostřednictvím vlivů na ovzduší a vlivů hlukových. V případě vlivů na ovzduší je 
příspěvek záměru podlimitní, přičemž však stávající pozadí není zcela vyhovující (zejména pokud jde o krátkodobé koncentrace prachových 
částic frakce PM10). Z tohoto hlediska jsou navržena příslušná opatření jak pro minimalizaci tohoto vlivu, tak pro jeho kompenzaci. Pokud jde 
o hluk, požadované limity budou splněny, i pro tento účel jsou navržena příslušná opatření. Z tohoto hlediska záměr reaguje na zjištěné 
skutečnosti odpovídajícím způsobem, vlivy na obyvatelstvo jsou minimalizovány na rozumně dosažitelnou míru. 
Obdobně tak záměr odpovídajícím způsobem reaguje na skutečnosti zjištěné v oblastech vlivů na půdu, vlivů na povrchové a podzemní vody 
včetně souvisejících geofaktorů a vlivů na přírodní zdroje, resp. další okruhy vlivů. Dotčené prvky technické a dopravní infrastruktury budou 
příslušným způsobem upraveny tak, aby nedošlo k omezení dopravní dostupnosti a sítí technické infrastruktury. 
Environmentální rizika, související se záměrem, nejsou významná a jsou řešitelná standardními legislativními a technickými prostředky. 
Pokud jde o vlivy klimatické, záměr je v souladu s veškerými relevantními národními koncepcemi (zejména Státní energetická koncepce 
a Politika ochrany klimatu v ČR), které zohledňují naplnění závazků Pařížské dohody. Z tohoto hlediska tedy záměr není v rozporu 
s mezinárodními závazky České republiky, jeho vliv na globální klima je tedy akceptovatelný. 
Příslušné podmínky, vycházející z dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a dalších skutečností, zjištěných v rámci zpracování posudku, 
jsou uvedeny v návrhu stanoviska. 
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  VII.   
 

(NÁVRH STANOVISKA) 
 

V Praze dne .......... 
Č. j.: .......... 

Vyřizuje: .......... 
Tel: .......... 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

I. POVINNÉ ÚDAJE 
1. Název záměru: Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035 
2. Kapacita (rozsah) záměru: Kapacitní údaje ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění: 
 plocha:  38,554 km2 plocha celého zájmového území, z toho: 
   1,799 km2 plocha území pro nový zábor pro záměr postupu porubní fronty, 
   0,272 km2 plocha území pro zakládání v oblasti MM Jana, 
   4,121 km2 plocha území dotčeného změnou postupů (včetně zakládání 

     v oblasti MM Jana). 
 kapacita těžby: 10 mil. tun uhlí/rok 
 Další kapacitní údaje: 
 vytěžitelné zásoby: 149,8 mil. tun uhlí 
 skrývka:  879 mil. m3 
 dobývací metoda: povrchové dobývání 
 technologie: 7 technologických celků na skrývkových řezech, 
   5 uhelných rýpadel pro těžbu uhlí 
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1: 79. Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 

stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová 
těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). 
Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c). (limity kategorie I: a) 25 ha, b) 1 mil. t/rok, c) 150 ha). 

4. Umístění záměru: kraj: Ústecký 
 okres: Most, Teplice 
 obec: Braňany, Mariánské Radčice, Most, Osek, Duchcov, Ledvice, Bílina 
 k. ú.: Braňany, Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, Pařidla, Jenišův Újezd, Bílina, Duchcov, 

 Hrdlovka, Liptice, Ledvice, Osek u Duchcova, Hrdlovka - Nový Dvůr, Břešťany, Břežánky, 
 Chudeřice u Bíliny 

5. Obchodní firma oznamovatele: Severočeské doly a.s. 
6. IČ oznamovatele: 49901982 
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov 
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu 

vydává 

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

k záměru 

„Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035“. 

Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona stanoví následující podmínky pro navazující řízení: 

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: 
1. Nadále budou plněny relevantní podmínky, stanovené v souhlasném stanovisku ke stávajícímu prováděnému záměru Plán otvírky přípravy 

a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030 (MŽP, č.j.: 65971/ENV/10 ze dne 29.7.2010), pokud nebyly již splněny nebo překonány, a to 
v tomto rozsahu (číslování je vztaženo ke zmíněnému stanovisku): 
3. Součástí projektu protiprašných opatření bude: 

• udržování minimálních odkrytých zásob; 
• v případě záparu účinné vychlazování uhelného řezu v průběhu dobývání; 
• včasné uzavírání hlubinných děl při nafárání; 
• materiál náchylný ke samovznícení bude směřován k likvidaci podle směrnice závodního lomu č. 136/2009 ze dne 15.12.2009; 
• rychlost jízdy motorových vozidel v areálu lomů nesmí být vyšší než 60 km/h na účelových zpevněných komunikacích a 40 km/h na 

účelových nezpevněných komunikacích; 
• intenzivní kropení komunikací v lomu velkokapacitními autocisternami; 
• v přímé vazbě na informace ČHMÚ Praha (předpověď silných větrů) bude prováděno kropení volných ploch v okolí pohybu rýpadel; 
• zkrápění přesypů uhelných pásových dopravníků; 
• ověření možností snížení prašnosti při zakládání skrývkové zeminy zejména v období silnějších větrů; 
• zakrytování rekonstruovaných a nově instalovaných odtahových uhelných pásových dopravníků v celé trase proti následnému 

prášení; 
• boční svahy lomu budou při jejich těžbě následně (v bezprostřední návaznosti na směry postupu těžby nebo skrývky) operativně 

přetvářeny do konečné polohy s následným ozeleněním; 
• odprášení prostorů hlubinných zásobníků úpravny uhlí Ledvice (odsávání s následnou filtrací zaprášených vzdušnin z 

problematických uzlů dopravního a skladovacího procesu); 
• zajištění provozu stanic imisního monitoringu v lokalitách ovlivněných těžbou tak, jako v současném stavu. 

20. Do konce roku 2025 zajistit studii jezera ve zbytkové jámě lomu Bílina, která bude v předstihu řešit konečnou rekultivaci zbytkové jámy v 
širších vazbách a souvislostech zejména z hlediska postupu při tvorbě výsypek a výsledného terénu tak, aby následná hydrická 
rekultivace mohla být provedena bez větších technických problémů a ve vodohospodářsky, ekologicky i ekonomicky únosných mezích. 

22. V rámci další přípravy a provozu záměru dodržovat všechna omezení a opatření, která byla stanovena pro ochranu lázní Teplice, 
výměrem Ministerstva zdravotnictví č.j.: LZ/3-2884-14. 9. 1959 doplněného výměrem č.j.: LZ/3-402.2-141.9/1961 z 2. 10. 1961. 

23. V rámci další přípravy a provozu záměru dodržovat všechna omezení a opatření stanovených pro ochranu lázní Bílina výměrem 
Ministerstva zdravotnictví č.j.: LZ/3-2884-2.4.60 z 2. 4. 1960, jakož i směrnicemi Ministerstva zdravotnictví a Ústředního ústavu 
geologického publikovanými v Úřední listině, částka 51/1959; výše uvedené výměry doplnila 15. 10. 1985 vstoupivší v platnost vyhláška 
Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem (ČIL –2455), kterou se stanoví ochranná pásma přírodních léčivých 
zdrojů lázeňského místa Bílina, ze které vyplývá: 
• v třetihorní výplni pánve v ochranném pásmu 2. stupně se povoluje skrývka nadloží, těžba hnědouhelné sloje a nezbytné práce v 

podloží sloje (např. retenční jímky) bez omezení; 
• dobývání třetihorních vulkanitů v ochranném pásmu 2. stupně je možné jen po předložení hydrogeologické dokumentace a na 

základě kladného závazného posudku Inspektorátu. Zakládání vnitřních výsypek lze konat bez omezení a bez předchozího souhlasu 
Inspektorátu; 

• vrtné práce v podloží hnědouhelné sloje a krystalinickém podloží je možno v ochranném pásmu 2. stupně konat jen na základě 
kladného závazného posudku Inspektorátu. 

24. V rámci plánu otvírky, přípravy a dobývání bude na základě zpracovaného hydrogeologického posudku respektován a rozpracován 
požadavek Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel č.j.: ČIL-17.9.2009/41892-Pr ze dne 18. 9. 2009, ze kterého 
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vyplývá, že hornickou činností nesmí být zasaženy horniny podložního krystalinika. Přes uvedené zásahy do vulkanitů a křídových 
slínovců nad krystalinikem musí být zachována jejich minimální mocnost 50 m. 

25. V rámci plánu otvírky, přípravy a dobývání budou respektována veškerá opatření, která jsou specifikována ve stanovisku oznamovatele 
zn. TŘ/OE/09/724 ze dne 28. 12. 2009 jako reakce na vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti vodního hospodářství. 
Uvedené stanovisko bude nedílnou součástí další přípravy záměru. 

42. Oznamovatel zajistí po celou dobu platnosti povolení hornické činnosti v dolu Bílina řádné provozování čerpací stanice drenážních vod, 
jejíž stavba byla povolena rozhodnutím �Magistrátu m sta Teplice č.j.: MgMT/062649/2008 z 12. 6. 2008, pokud jej nenahradí trvalým 
gravitačním odvodněním, a to tak, aby byla v čerpací jímce trvale udržována maximální úroveň hladiny vody na kótě 203,80 m n. m. a 
nedocházelo k vzestupu hladiny podzemních vod v jihozápadní části zastavěného území Duchcova nad základovou spáru staveb, 
ohrožování funkce inženýrských sítí, k zatápění sklepů a k omezování využitelnosti pozemků. 

45. S ohledem na následnou rekultivaci zbytkové jámy lomu bude oznamovatel povinen vyhodnocovat minimálně od roku 2020 
vodohospodářskou bilanci v souvislosti s předpokládanými klimatickými změnami a souvisejícími hydrickými rekultivacemi v 
podkrušnohorské pánvi s tím, že minimálně 5 let před ukončením těžby bude předložen k projednání návrh rekultivace zpracovaný na 
základě dlouholeté vodohospodářské bilance. 

76. Oznamovatel záměru bude i nadále uhlí vytěžené v dole Bílina směřovat především na výrobu tepla a na kombinovanou výrobu tepla a 
elektrické energie. 

2. Bude aktualizován Souhrnný plán sanací a rekultivací, ve kterém budou v návaznosti na stávající Souhrnný plán sanací a rekultivací 
doplněny zásady technického řešení ploch pro podporu biodiverzity (náhradních biotopů) a prostorového upřesnění rekultivačních cílů jak na 
svazích lomu, tak na plochách vnitřní výsypky, v návaznosti na etapizaci postupu skrývek a vlastní hornické činnosti. Tento plán zároveň 
zohlední podmínky, stanovené pro kompenzaci vlivů na biologickou rozmanitost a vlivů na krajinu, uvedené níže. 

3. K omezení prašnosti v jižních svazích dolu Bílina bude na plochách protihlukových opatření (nově navržené valy) realizována ochranná 
zeleň, spočívající v hydroosevu, zatravnění, výsadbě lesních sazenic a jejich následné pěstební péče. 

4. Nadále bude prováděna pěstební péče ochranných opatření (pásů ochranné zeleně), vybudovaných podle podmínek stávajícího platného 
POPD, včetně zajištění dosadby uhynuvší zeleně. 

5. Jako součást žádosti o změnu povolení provozu předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude navržen soubor 
kompenzačních opatření k úspoře min. 9 tun PM10/rok po celou dobu provozu stacionárního zdroje. Během této doby bude rozsah, přínos a 
udržitelnost těchto opatření průběžně monitorován a vyhodnocován. Kompenzační opatření budou realizována primárně v místech, kde 
dochází k největšímu zatížení obyvatel vlivem záměru, v případě, že se prokáže, že toto nebude možné, budou opatření realizována na 
území Ústeckého kraje, co nejblíže území s vlivem záměru a s co nejvyšší koncentrovaností nahrazovaných zdrojů lokálního vytápění. Tato 
kompenzační opatření budou provedena nad rámec oznamovatelem již plánovaných opatření ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek 
a budou realizována nejpozději do roku 2022. Soubor kompenzačních opatření, včetně způsobu a podmínek jejich uplatnění a kvantifikace 
jejich přínosů, bude před podáním žádosti o povolení provozu předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší projednán s odborem 
ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, doklad prokazující schválení souboru kompenzačních opatření odborem ochrany ovzduší 
Ministerstva životního prostředí bude předložen jako součást žádosti o změnu povolení provozu předmětného stacionárního zdroje. 

6. Městu Duchcov bude v předstihu předložen harmonogram zahájení zakládání v prostoru montážního místa Jana a postupu zakladače v 
okolí města. 

7. V letech 2019 až 2021 budou realizována nová protihluková opatření ve vztahu k obci Braňany, spočívající v těchto prvcích: 
• přeložení části odtahových pásových dopravníků v prostoru jižních svahů lomu a použití nových typů atypických poháněcích stanic s 

nízkohlučnými pohony, 
• realizace ochranného valu s protihlukovou stěnou podél dopravní komunikace pod obcí Braňany. 

8. Parametry provozu záměru a protihlukových opatření budou stanoveny tak, aby byly dodrženy hlukové limity v chráněných venkovních 
prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb. V případě, že následná kontrola a monitoring bude indikovat možné překročení 
limitů, opatření budou příslušným způsobem včas upravena tak, aby limity byly dodrženy. 

9. V rámci plánu otvírky a přípravy dobývání bude zpracována vodohospodářská část, ve které bude specifikováno, jakým způsobem bude 
prováděno odvodňování těžební jámy a jaké budou zásahy do vodních toků. Plán otvírky a přípravy dobývání a také návrh Souhrnného 
plánu sanací a rekultivací bude předložen příslušnému správci povodí k vyjádření. Stejně tak veškeré změny ve stávajícím systému 
odvodnění lomu z hlediska množství i jakosti vypouštěných vod budou v předstihu projednány s příslušným správcem povodí. 

10. Časový postup a technologie těžby budou přizpůsobeny možnostem následného vodohospodářského využití prostoru ložiska včetně 
hospodárného způsobu odvádění vod z lokality po ukončení těžby. 
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11. V oblasti výsypky Pokrok budou zajištěna následující vodohospodářská opatření: 
• Bude revidován, aktualizován a sjednocen současný hydrogeologický a hydrochemický monitoring v oblasti předpolí Duchcova, výsypky 

Pokrok, Ledvického koridoru a odkaliště Fučík; monitorovací systém zahrne mj. polohu hladiny podzemní vody zejména v terciérních 
píscích a ve stařinách uhlí, zároveň zajistí monitorování funkčnosti plošného drénu odkaliště Fučík a severních svahů lomu. 

• Bude doplněn a rozšířen stávající monitorovací systém, výsledky předstihového monitorování budou vyhodnoceny pomocí 
matematického modelu (numerický model proudění podzemních vod v saturovaném zemním prostředí), pro volbu konkrétního postupu 
zakládání. 

• Jakékoliv zásahy, které budou mít za cíl ovlivnění nebo změnu režimu proudění v kolektoru kvartérních sedimentů, budou plánovány na 
základě analýzy výsledků dlouhodobého monitoringu této zvodně. 

• Na základě průzkumných prací realizovaných v létech 2017-2018 bude do konce roku 2019 provedeno průběžné přehodnocení 
hydrogeologických a stabilních poměrů s návrhem režimu monitoringu v již sjednocených oblastech v oblasti předpolí Duchcova, 
výsypky Pokrok, Ledvického koridoru a odkaliště Fučík. Do konce roku 2021 bude provedeno konečné přehodnocení hydrogeologických 
a stabilitních poměrů. Zároveň s nově získanými znalostmi a na základě monitorovaných hodnot: 
• bude prověřena potřeba zachování funkčnosti plošného drénu pod tělesem Koridorů odkaliště Fučík, který by umožňoval odvedení 

průsakových a mělkých podzemních vod (ve vazbě na zástavbu jižní části města Duchcov a budoucí jezero Ledvice), 
• bude prověřena potřeba zachování funkčnosti drenážních svodů a čerpacích stanic na severních svazích lomu, 
• budou prověřeny odtokové poměry s možností jejich úprav, případné doplnění o nové retenční nádrže, zvýšení čerpacích kapacit, 
řešení odvedení drenážních vod, z budoucího výsypkového tělesa v prostoru MM Jana, 

• bude prověřena otázka přeložky Oseckého potoka, resp. čerpací bariéry, a to se zohledněním vazeb na existující drény v okolí 
(gravitační napojení) a na provoz sousedního odkaliště Fučík, 

• budou navrženy případná další technická opatření sloužící k udržitelnosti hydrogeologických poměrů dané oblasti. 
12. V oblasti plaviště Venuše budou zajištěna následující vodohospodářská opatření: 

• Před pokračující těžbou budou provedeny podrobné průzkumné práce a vybudování vhodného monitorovacího systému. 
• Zároveň s nově získanými znalostmi a na základě monitorovaných hodnot bude do roku 2025 prověřeno: 

• navržení vhodných stabilizačních opatření, např. vybudování těsnicích podzemních stěn ve vhodně zvolených výškových úrovních, 
realizace stabilizačních opatření (kamenné lavice, kotvené pilotové stěny atd.), 

• bude prověřena možnost odvodnění písčitých kolektorů, a to i s ohledem na souběžný provoz odkaliště Nová popelová skládka a 
zatěsnění části severozápadního a severního svahu odkaliště. 

• S ohledem na plánovanou rekultivaci celého prostoru budou provedeny hydrotechnické výpočty určující množství dešťových vod (přítoky 
a odtoky) řešené oblasti a zejména do zbytkové vodní plochy odkaliště, současně bude stanovena vodohospodářská bilance této vodní 
plochy. 

13. Postup skrývky ornice v předpolí lomu bude prováděn obdobným způsobem jako v předchozím období, tj. hranice skrývky ornice v daném 
roce bude umístěna cca 100 m před hranicí postupu 1. řezu k 31. 12. tohoto roku. 

14. Do jednoho roku od vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti bude zpracována projektová dokumentace, která bude obsahovat bilanci 
skrývky ornice a dalších vhodných zemin na dotčených pozemcích, návrh způsobu jejich hospodárného využití, a také návrh vhodné trasy 
pro odvoz ornice z předpolí. 

15. Při skrývání humusového horizontu, popř. níže uloženého zúrodnění schopného horizontu, nesmí dojít k promísení s neúrodnými vrstvami 
půdy resp. jinými materiály. Deponie ornice a zúrodnění schopných zemin budou uloženy mimo dosah těžebních prací a budou chráněny 
před negativními vlivy (rozježdění a/nebo zhutnění mechanizací, vodní a větrná eroze apod.). 

16. Bude zpracován projekt minimalizačních a kompenzačních opatření pro oblast biologické rozmanitosti (flóra, fauna a ekosystémy) a pro 
oblast krajiny. Projekt bude respektovat zásady uvedené v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a získané v průběhu posuzování 
vlivů záměru na životní prostředí a příslušným způsobem je rozpracovávat a konkretizovat: 
• Vysazované porosty budou tvořeny listnatými dřevinami, případně s částečným využitím borovice lesní (nikoliv nepůvodní borovice 
černé), přičemž nebudou vytvářeny monokultury. 

• Kompenzační opatření za starý sad pod Červeným vrchem až k Venusce a ovocné aleje kolem místních cest. Doporučený sortiment 
druhů pro aleje (u Duchcova - jen vysokokmeny, vzdálenost cca 10 m od sebe nebo např. síť komunikací na výsypce Pokrok): hrušně 
50 % např. odrůdy Solanka, Koporečka (Kobrčka), Charneuská, Špinka aj., třešně 50 % např. odrůdy Karešova, Velká černá chrupka, 
Napoleonova aj. Doporučený sortiment pro ovocný sad: hrušně 50 %, třešně 50 %, sortiment odrůd viz výše. Na olemování sadu lísky 
12 %, hlohy 22 %, jeřáby 32 %, bezy 12 % a dříny 22 % (např. svah mezi nádrží Emma a montážním místem Jana). Poměry jsou 
rámcové a budou upřesněny v rámci projektu minimalizačních a kompenzačních opatření. 

• Na revitalizaci starého sadu pod Červeným vrchem navržený sortiment zůstává, a doplní stávající druhy. 
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• Pro vytvářené luční porosty budou používány regionální květnaté semenné směsi pro suchá a vlhká stanoviště, jejichž složení bude 
vytvořeno odborníky v oborech botaniky, entomologie a revitalizace. 

• K překrývání povrchů, pokud k nim bude docházet, budou využívány převážně spraše, s omezením využití jílů. 
• Bude minimalizováno nutné kácení a zavážení lesa a dřevin lesního pláště ve vegetačním období v území mezi obcemi Braňany a 

Mariánské Radčice. Zároveň bude postupováno po etapách, aby dotčení obratlovci mohli migrovat z ohroženého prostoru. Rovněž bude 
na nejmenší nutné minimum omezeno rušení již fungující lesní rekultivace v prostoru nové výsypky Pokrok II. 

• V rámci ochrany obojživelníků bude rušení všech mokřadních stanovišť v zájmovém území prováděno zásadně v podzimním termínu 
mimo období rozmnožování obojživelníků, a to následně po provedení odchytu a transferu přítomných jedinců, aby se omezilo množství 
obojživelníků, kteří zahajují zimování na dně a byli by likvidací postiženi. Pokud se jedná o rušení rozsáhlejších mokřadů a vodních 
ploch, budou realizována postupně s víceletým předstihem a obojživelníci budou postupně vytlačováni z území vysoušením a nabídkou 
koncentračních tůněk v předpolí, které mohou být snáze vyloveny k transferu. 

• Při modelaci terénu nové výsypky za montážním místem Jana a plánování rekultivačních úprav budoucí výsypky bude vytvářena co 
nejjemnější mozaika stanovišť ve smyslu zvlnění terénu i ve smyslu omezení rovných geometrických linií okrajů porostů. 

• V záboru předpolí bude aplikován postup tzv. malých intervencí v krajině pro konkrétní skupiny organismů a obecné postupy zaměřené 
na zvyšování diverzity na větších rozlohách při plánování rekultivačních výsadeb. 

• Zrušené vodní plochy a mokřady osídlené obojživelníky budou vhodným způsobem nahrazeny, a to zbudováním umělých tůněk nových. 
Doporučený počet nových náhradních tůněk za zabrané předpolí je nejméně 40. Mohou být budovány na výsypkách (Pokrok, též vnitřní 
výsypka u Ledvic, apod.), a to postupně v závislosti na posunu skrývkové linie. 

• Pro podporu ještěrek, drobných savců, některých ptáků a hmyzu budou na budoucí rekultivaci a mimo prostor dotčený těžbou (ochranná 
opatření obcí Lom a Mariánské Radčice) budovány kamenné hromady s teplým jádrem (tlející rostlinná biomasa a trouchnivé dřevo), 
umožňujícím zimování a inkubaci snůšek. Doporučený počet těchto stanovišť je nejméně 100. 

• V rámci kompenzací bude v prostoru nových a stávajících výsypek (mimo okolí tůněk) volně rozmístěno nejméně 20 větších hromad 
dřevní hmoty či broukovišť (sestávajících z více jak 3 větších neodkorněných kmenů a polen). Dále bude doprovozena nejméně polovina 
budovaných tůněk pro obojživelníky stojícími torzy a položenými kmeny. Zároveň bude vybudováno nejméně 20 dřevem zastřešených 
tzv. hmyzích domečků s náplní otepi slámy, rákosu, resp. navrtaného dřeva. 

• Bude provedena výsadba jedno (po jedné straně cesty) či dvouliniových (po obou stranách cesty) ovocných (vysokokmeny, ne zákrsky), 
topolových, lipových, dubových a jírovcových alejí okolo komunikací na výsypce Pokrok a dalších výsypkách v rozsahu nejméně 50 % 
jejich celkové délky (druhá polovina bez dřevinného doprovodu). Výsadby budou umístěny tak, aby neuzavíraly celky a nepředstavovaly 
tak bariéru z hlediska šíření drobných organismů (hmyzu). Dále bude provedena výsadba solitérů lípy a dubů (nejméně 50) a remízků či 
křovin (nejméně 30) v místě křížení cest a na vyvýšených místech mimo projektované lesní rekultivace. Použity budou odrostlé sazenice 
s kořenovým balem (nikoliv prostokořenné) původu nejbližšího místu výsadby (z důvodu lepší aklimatizace) o minimální výšce cca 2,5 
m. Konkrétní návrh vzejde ze spolupráce dendrologa - botanika, zoologa a architekta - projektanta ÚSES. 

• Při projektování lučních systémů na nové výsypce budou vytvořena nejméně 4 větší území - 2 sušší a 2 vlhčí (o celkové rozloze v 
součtu okolo 2,5 ha), které budou určeny pro podporu denních motýlů a budou takto udržována bez ohledu na hospodářský profit či jiné 
záměry využití okolního území. Na těchto plochách bude aplikován management vhodný pro tvorbu tzv. květnaté louky, včetně cíleného 
dosevu semen lučních květin. V tomto vymezeném území nebudou aplikovány jakékoliv agrochemikálie a bude prováděna pravidelná 
mozaikovitá seč v rotačním systému. 

• Na nové výsypce u montážního místa Jana, a dle možnosti i jinde, je doporučeno, pokud to legislativní podmínky umožní, místní 
uchování mikroreliéfu sypané zeminy alespoň na části území bez konečné modelace povrchu a navezení ornice (přirozená sukcese), 
doporučený rozsah je cca 25 až 50 % rozlohy. V plochách přirozené sukcese nebudou využívány agrochemikálie. 

• Při projektování hranic okrajů kultur a porostů na nové výsypce bude dbáno na to, aby nebyly rovné, ale zvlněné s co nejhlubšími 
zářezy, z důvodu prodloužení okrajových linií, které vykazují nejvyšší diverzitu a zvyšují i pestrost stanovišť z hlediska mikroklimatického 
(různé oslunění, proudění větru apod.). Budou použity původní dřeviny - na vlhčí místa olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika 
(Populus tremula), vrba bílá (Salix alba), topol černý (Populus nigra), pouze v nouzi eventuálně hybridní kanadské topoly, do keřového 
podrostu lesních remízků pak líska obecná (Corylus avellana), kalinu (Viburnum sp.), střemchu (Padus sp.), na sušší místa a vyvýšeniny 
a pro účely alejí a solitér lípa srdčitá (Tilia cordata), eventuálně vhodný druh dubu (Quercus sp.), ty rovněž k lesní výsadbě v kombinaci s 
jinými lesními dřevinami domácího původu (habr, javor atp.). 

• Bude zajištěno průběžné sledování kvality vodních stanovišť prostřednictvím odběru hydrobiologických vzorků bentické fauny jak 
stojatých nádrží, tak potoků na stálých profilech (alespoň 2x ročně v různém období). Zároveň s tím bude prováděn i monitoring 
obojživelníků tak, aby bylo možno aktuálně reagovat na případné změny, plánovat zánik a odvodnění jednotlivých stanovišť před 
postupem skrývky a koordinovat záchranné transfery, budování náhradních biotopů a další akce. 

• Budou sledovány bioindikačně významné druhy fauny suchozemského hmyzu (např. denních motýlů, či střevlíkovitých brouků). 
Takovéto druhy mohou osídlovat i přechodně vznikající stanoviště a pro některé z nich představují přechodné biotopy dokonce jediné 
možné stanoviště k přežití, na základě jejich šíření či ústupu lze usuzovat na vliv změny prostředí, eventuálně korigovat či doplňovat 
návrhy kompenzačních opatření. 
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• Bude vytvořena náhradní lokalita za mokřad Venuska. Pro tento účel bude v předstihu vytvořena resp. upravena lokalita stávajících tří 
vodních nádrží na výsypce Pokrok, pojmenovaných "Velká mělká nádrž", "Malá vodní nádrž" a "Západní zahloubená" (50.598N, 
13.708E). Základem lokality je největší vodní plocha chráněna z východní strany vysokým valem, který směrem k západu pozvolna 
klesá. Na západní straně umožňují při zvýšených dešťových srážkách nebo po jarním tání sněhu pozvolně stoupající břehy nádrže 
mírný přeliv do travin směrem k menší vodní nádrži. Tím se během roku několikrát mění podmínky na zaplavované ploše a střídavé 
podmáčení a postupné vysychání umožňují rozvoj širokého spektra mokřadních rostlin, což přispívá k pestré skladbě mokřadních a 
rákosinových druhů ptáků. V rámci úprav lokality bude na severní straně vybudována soustava mělkých příkopů a prohlubní na 
zachycení srážkové vody pro rozšíření mokřadu, přičemž vytěžený materiál bude ponechán na lokalitě jednak jako sušší stanoviště v 
rámci mokřadní plochy a také jako podklad pro vývoj suchomilnějších druhů rostlinstva. To poslouží k dalšímu rozvoji biodiverzity v rámci 
celého území mokřadu. Žádné další zásahy do lokality nejsou potřebné, naopak je vhodné nechat rozvoj celé plochy přirozenému 
přírodnímu vývoji. Do budoucna jsou tak navrženy pouze drobné zásahy, týkající se především nežádoucích invazních rostlin, které by 
mohly narušovat pozitivní rozvoj mokřadní vegetace. 

• Při pravidelné každoroční údržbě lesnické rekultivace na části svahů kolem "Velké mělké nádrže" nebudou volné luční plochy vyžínány 
až k rákosinovým porostům, ale budou omezeny pouze na území s vysázenými stromky. Vyšší porost na volných plochách a 
bezprostředně kolem již vzrostlého rákosí je základním předpokladem k úspěšnému hnízdění spousty druhů ptáků. Při sečení louky 
lemující celou soustavu rybníků z jižní strany bude ponechán pruh o šířce 10-15 m, sousedící s mokřadní plochou, neposekaný alespoň 
do srpna. Přibližně do této doby slouží vyšší luční porost čerstvě vyvedeným mláďatům jak pěvců, tak i různých druhů bahňáků 
hnízdících na mokřadních plochách jako úkryt před predátory a zároveň bezpečné území k hledání potravy. Doba sečení či jiné případné 
úpravy na této nově vzniklé mokřadní ploše budou řešeny po dohodě s místními ornitology, kteří mají přehled o počtu hnízdících ptačích 
druhů na lokalitě. 

• Nebudou likvidovány, resp. budou vhodnými vodohospodářskými opatřeními udržovány, drobné vodní plochy přirozeně vzniklé při úpatí 
nové etáže výsypky, které umožní hnízdění mokřadních i vodních druhů ptáků a budou i významnou trofickou základnou. Zároveň bude 
podporována tvorba zamokřených luk a ploch s rozvolněnými křovinami, tyto plochy, které vznikají při patách výsypek víceméně 
spontánně, nebudou potlačovány, odvodňovány ani vysoušeny. 

• Při zakládání nové výsypky v oblasti montážního místa Jana bude minimalizován zásah do lokality vodní rekultivace Emma. Zásah do 
vodní plochy jezera bude zcela vyloučen a budou ponechány rákosinové porosty, včetně přechodů litorálních rákosin do volně 
rostoucích lučních porostů, bude minimalizováno kácení dřevin a bude zamezeno většímu narušení, resp. rozježdění, přilehlých 
travnatých ploch. 

• Doporučeným opatřením, pokud to legislativní podmínky dovolí, je zachování, resp. vytváření, nerekultivovaných, pomalu zarůstajících 
ploch, běžně označovaných jako sukcesní, které mají význam pro ochranu a udržení mimořádně vzácných zástupců ornitofauny 
(linduška úhorní, bělořit šedý). 

• V souvislosti s postupem rekultivačních výsadeb budou vyvěšovány hnízdní budky pro ptáky hnízdící v dutinách. Budky budou 
vyvěšovány ve sponu cca 50x50 metrů, přičemž je možno je umisťovat na stromky od výšky cca 4 až 5 metrů. Způsob vyvěšování a 
kontroly stanoví biologický dozor na základě aktuálně zjištěných skutečností. 

• V území bude podporován, udržován a případně doplňován cenný řídký mozaikovitý porost s travnatými meziporosty, vhodný pro 
hnízdění řady druhů ornitofauny. 

• Budou zachovány zásady tvorby územního systému ekologické stability a migrační prostupnosti území. 
• Veškeré práce v území, spojené se skrývkami, zakládáním výsypek a zásahy do zeleně, budou prováděny v mimohnízdním období 

ptáků a budou prováděny pod biologickým dozorem. 
• Záchranné transfery obojživelníků budou prováděny do předem připravených funkčních biotopů. 
• Na plochách zemědělské rekultivace je doporučeno podporovat extenzivní zemědělské hospodaření. 

 Tento projekt bude v předstihu projednán s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a s dotčenými obcemi. 
17. Pro celé období provádění záměru bude ustanoven biologický dozor, který bude koordinovat časový harmonogram postupu prací s ohledem 

na potřeby dotčených druhů, realizaci kompenzačních opatření a náhradních biotopů, záchranné transfery, provádění biologického 
průzkumu a výzkumu dotčeného území a další skutečnosti, související s ochranou a tvorbou přírodního prostředí. Volba biologického dozoru 
bude projednána s příslušným orgánem ochrany přírody. 

18. Postupem lomu nedojde k přerušení silnice II/256 v úseku Braňany - Mariánské Radčice dříve, než bude k dispozici přeložka této silnice. 
19. Rekultivovaná území budou co nejdříve otevírána veřejnosti vybudováním sítě přístupových cest a cyklostezek. 
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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: 
20. Bude zajištěno provádění monitorování a z něj vyplývajících opatření dle uzavřené Dohody o zásadách environmentálního dozoru obcí 

Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů a.s. do roku 2035 (podepsaná 
květen 2017, účinná od 1.1.2017 do 31.12.2035). 

21. Nadále budou prováděna pravidelná měření kvality ovzduší a hluku, výsledky budou pravidelně předávány dotčeným obcím a také 
dotčeným orgánům veřejné správy (Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem). Výsledky monitoringu a 
vyhodnocení budou zajišťovány měsíčně, dále bude každoročně vypracována a předána shrnující výroční zpráva. 

22. Bude zajištěn monitoring povrchových a podzemních vod v lokalitě a jeho výsledky budou pravidelně vyhodnocovány tak, aby byly zavčas 
indikovány změny v režimu podzemních vod a nebyly negativně ovlivněny vodní zdroje v okolí dobývacího prostoru. V rámci tohoto 
monitoringu bude zajištěno monitorování kvartérní zvodně na území před postupem těžby lomu Bílina minimálně po dobu do ukončení 
provádění hornické činnosti; k tomuto účelu bude využita stávající monitorovací síť, doplněná o nové objekty v okolí obce Mariánské 
Radčice a v jižní a jihovýchodní části města Lom. Projekt monitoringu, včetně upřesnění rozsahu a četnosti vlastního monitoringu, bude v 
předstihu předložen ČIŽP OI Ústí nad Labem k vyjádření. Zároveň bude revidován, aktualizován a sjednocen současný hydrogeologický a 
hydrochemický monitoring v předpolí jihozápadního postupu Dolů Bílina a odkaliště Venuše. 

23. Bude zajištěno průběžné provádění biologického průzkumu a výzkumu území prostřednictvím kvalifikované osoby/osob, výsledky tohoto 
průzkumu a výzkumu budou využity pro optimalizaci kompenzačních a rekultivačních opatření. V rámci tohoto průzkumu a výzkumu bude 
zajištěno i průběžné sledování a monitoring šíření případných nepůvodních organismů, v případě jejich výskytu (neofyty) budou přijata 
příslušná opatření k jejich likvidaci. 

II. ODŮVODNĚNÍ 

1. Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek. 
Předmětem záměru je "Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035" o kapacitě těžby 10 mil. tun uhlí/rok a celkové ploše 
zájmového území 38,554 km2, z toho 1,799 km2 plocha území pro nový zábor pro záměr postupu porubní fronty, 0,272 km2 plocha území pro 
záměr zakládání v oblasti montážního místa Jana a 4,121 km2 plocha území dotčeného změnou postupů (včetně zakládání v oblasti 
montážního místa Jana). Celkové vytěžitelné zásoby činí 149,8 mil. tun uhlí, skrývka 879 mil. m3. Dobývací metodou je povrchové dobývání s 
využitím 7 technologických celků na skrývkových řezech a 5 uhelných rýpadel pro těžbu uhlí. Záměr představuje pokračování stávající povolené 
hornické činnosti na období 2010 - 2030, přičemž reaguje na usnesení vlády č. 827/2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů 
těžby hnědého uhlí v severních Čechách. V tomto kontextu jde o prodloužení stávající hornické činnosti o pět let se zohledněním požadavku na 
efektivní využití ložiska v souladu se zákony č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, a č. 
44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, a také vazby na aktualizovanou Státní energetickou 
koncepci (2015) a Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017). 
Průběh posuzování je následující: 
Dne 15. 12. 2016 bylo oznamovatelem záměru (dále jen "oznamovatel") předloženo oznámení záměru (dále jen "oznámení"), zpracované dle 
§ 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen "zákon") držitelem autorizace v 
oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "autorizace") Mgr. Lubošem Motlem. 
Dne 3. 1. 2017 bylo Ministerstvem životního prostředí, jako příslušným úřadem ve smyslu § 21 písm. c) zákona (dále jen "příslušný úřad"), 
oznámení rozesláno a zveřejněno. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce Ústeckého kraje dne 6. 1. 2017. 
Dne 10. 4. 2017 byl příslušným úřadem vydán závěr zjišťovacího řízení, ve kterém na základě provedeného zjišťovacího řízení, obdržených 
relevantních odůvodněných připomínek a požadavků na dopracování dokumentace EIA a rovněž se zřetelem na povahu a druh záměru, faktory 
životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být provedením záměru ovlivněny a na současný stav poznatků a metod posuzování 
specifikoval požadavky na zpracování dokumentace. 
Dne DD. MM. YYYY byla oznamovatelem předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace"), zpracovaná dle 
§ 8 a přílohy č. 4 zákona držitelem autorizace Mgr. Lubošem Motlem. 
Dne 12. 3. 2018 příslušný úřad na základě prostudování dokumentace dospěl k závěru, že předložená dokumentace neodpovídá požadavkům 
zákona a proto ji vrátil oznamovateli záměru. Informaci o vrácení dokumentace vydal příslušný úřad dne 29. 3. 2018. 
Dne 15. 10. 2018 byla oznamovatelem předložena doplněná dokumentace, zpracovaná dle § 8 a přílohy č. 4 zákona držitelem autorizace Mgr. 
Lubošem Motlem. 
Dne 24. 10. 2018 byla příslušným úřadem dokumentace rozeslána a zveřejněna. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce 
Ústeckého kraje dne 31. 10. 2018. 
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K dokumentaci bylo ve lhůtě doručeno vyjádření celkem 4320 subjektů, z toho 1 vyjádření kraje, 5 vyjádření měst a obcí, 16 vyjádření orgánů 
státní správy a 4298 vyjádření veřejnosti a občanských sdružení (ve dvou identických vzorech), po lhůtě bylo doručeno vyjádření celkem 93 
subjektů, z toho 1 vyjádření měst a obcí, 1 vyjádření orgánů státní správy a 91 vyjádření veřejnosti a občanských sdružení (ve dvou identických 
vzorech). 
Dne 12. 12. 2018 byl příslušným úřadem pověřen zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek"), zpracovaný 
držitelem autorizace Ing. Petrem Mynářem. 
Dne 12. 12. 2018 proběhlo veřejné projednání záměru. Průběh veřejného projednání je zaznamenán v zápisu z veřejného projednání ze dne 
17. 1. 2019. 
Dne DD. MM. YYYY byl příslušnému úřadu předložen posudek, zpracovaný dle § 9 a přílohy č. 5 zákona držitelem autorizace Ing. Petrem 
Mynářem. Zpracovatel posudku s ohledem na údaje obsažené v dokumentaci, obdržených vyjádřeních dotčených územně samosprávných 
celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti včetně občanských sdružení, průběhu veřejného projednání, doplňujících informací, prohlídky 
dotčeného území a ověření vstupních parametrů a údajů uvedených v dokumentaci, že navržené řešení záměru umožňuje zajištění ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví v míře požadované příslušnými předpisy. Zpracovatel posudku tedy navrhl vydat souhlasné závazné 
stanovisko s celkem 24 závaznými podmínkami za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví a za účelem monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí. 
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou vyhodnoceny v dokumentaci i v posudku jako akceptovatelné. Podrobnější 
popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je předmětem následující části tohoto závazného stanoviska (2. Souhrnná 
charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti). 
Na základě výše uvedeného, výsledků hodnocení a autorizovaných studií předložených v rámci dokumentace, zohlednění vyjádření k 
dokumentaci, průběhu veřejného projednání a údajů uvedených v posudku posudku se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k 
závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný záměr lze při 
respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko, podmíněné splněním stanovených 
podmínek. Do podmínek tohoto závazného stanoviska jsou zahrnuty podmínky, navržené zpracovatelem posudku v návrhu závazného 
stanoviska, vycházející ze skutečností, zjištěných v průběhu posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Stanovené podmínky jsou 
odůvodněny následovně: 
Podmínka č. 1 vychází ze skutečnosti, že záměr navazuje na stávající (prováděný) záměr Plán otvírky přípravy a dobývání lomu Bílina na 
období 2010 - 2030, ke kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP s podmínkami. S ohledem na skutečnost, že tyto dva záměry a jimi 
dotčená území jsou věcně, časově a prostorově neoddělitelné a ve své podstatě dojde k plynulému přechodu mezi oběma záměry, jsou 
převzaty i původně stanovené relevantní podmínky, které nebyly v mezidobí doposud splněny, resp. které jsou plněny průběžně. Ostatní 
neuvedené podmínky byly v mezidobí splněny (soulad plnění podmínek je dokladován v příloze č. 11 dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí), případně vycházejí z obecně závazných předpisů a není je tak třeba zvlášť podmiňovat, nebo jsou nově formulovány v tomto 
stanovisku. Původně stanovené podmínky nejsou přejaty doslovně, v některých případech jsou upřesněny tak, aby reagovaly na aktuálně 
zjištěné skutečnosti, resp. byly kontrolovatelné či vymahatelné. 
Podmínka č. 2 vychází z obdobné skutečnosti, jako v předchozím bodě. Záměr navazuje na stávající (prováděný) záměr Plán otvírky přípravy a 
dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030, pro který je zpracován Souhrnný plán sanací a rekultivací. S ohledem na skutečnost, že tyto dva 
záměry a jimi dotčená území jsou věcně, časově a prostorově neoddělitelné a ve své podstatě dojde k plynulému přechodu mezi oběma 
záměry, souhrnný plán sanací a rekultivací pro záměr musí zohlednit původní plán sanací a rekultivací, půjde tak o jeho aktualizaci. Zároveň je 
účelem podmínky zajistit předpoklady pro realizaci minimalizačních a kompenzačních opatření pro biologickou rozmanitost dotčeného území, 
včetně ochrany dotčených druhů flóry, fauny a ekosystémových vazeb, a krajiny, v souladu s navazujícími podmínkami (podmínka č. 16). 
Podmínka č. 3 vychází ze závěrů rozptylové studie a z ní vyplývajícího návrhu opatření. Jejím účelem je maximalizovat účinek protiprašných 
opatření využitím nově budovaných protihlukových valů pro umístění výsadeb zeleně a jejich následné pěstební péče. 
Podmínka č. 4 vychází ze závěrů rozptylové studie a z ní vyplývajícího návrhu opatření. Jejím účelem je udržet a maximalizovat účinek 
stávajících protiprašných opatření (pásů ochranné zeleně) zajištěním jejich pěstební péče a v případě zjištění úhynů i zajištění odpovídajících 
dosadeb. 
Podmínka č. 5 vychází ze závěrů rozptylové studie a z ní vyplývajícího návrhu opatření, přičemž znění podmínky je upřesněno v souladu s 
požadavky Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší. Jejím účelem je kompenzovat navýšení zátěže vnějšího ovzduší, ke 
kterému dojde vlivem realizace záměru. Opatření jsou kvantifikována prostřednictvím emisí PM10, které představují parametr, pro který je 
stanoven imisní limit, přinesou však úsporu především větší frakce prachu. 
Podmínka č. 6 vychází z požadavku Města Duchcov. Jejím účelem je dokladování splnění protiprašných opatření v území, navazujícím na 
město Duchcov, zejména časová definice období sypání a jeho minimalizace a zároveň urychlení obnovy porostu na tělese výsypky. 
Podmínka č. 7 vychází ze závěrů hlukové studie a z ní vyplývajícího návrhu opatření. Jejím účelem je podmínění realizace protihlukových 
opatření, specifikovaných v hlukové studii tak, aby byly dodrženy hlukové limity. 
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Podmínka č. 8 vychází ze závěrů hlukové studie a z ní vyplývajícího návrhu opatření, přičemž stanovuje i následná opatření, vycházející z 
výsledků monitorování (podmínka č. 22). Jejím účelem je zajištění provozních parametrů a protihlukových opatření tak, aby byly dodrženy 
hlukové limity. Zároveň stanovuje postupy a následná opatření v případě zjištění nepředpokládaných přeslimitních vlivů. 
Podmínka č. 9 vychází z požadavků správce povodí Povodí Ohře, s.p., které konkretizují opatření navržená v dokumentaci. Jejím účelem je 
zajištění podmínek pro minimalizaci vlivů na povrchové vody. 
Podmínka č. 10 vychází z požadavků správce povodí Povodí Ohře, s.p., které konkretizují opatření navržená v dokumentaci. Jejím účelem je 
zajištění podmínek pro minimalizaci vlivů na povrchové vody. 
Podmínka č. 11 vychází ze závěrů hydrogeologických studií, zpracovaných v rámci přípravy záměru a specifikovaných v dokumentaci, a jejich 
účelem je minimalizovat vliv na hydrologické a hydrogeologické podmínky dotčeného území. Jejím účelem je zajištění podmínek pro 
minimalizaci vlivů na podzemní vody a hydrogeologické poměry. 
Podmínka č. 12 vychází ze závěrů hydrogeologických studií, zpracovaných v rámci přípravy záměru a specifikovaných v dokumentaci, a jejich 
účelem je minimalizovat vliv na hydrologické a hydrogeologické podmínky dotčeného území. Jejím účelem je zajištění podmínek pro 
minimalizaci vlivů na podzemní vody a hydrogeologické poměry. 
Podmínka č. 13 vychází ze závěrů dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Jejím účelem je omezení záboru půdy v předstihu před 
skrývkovými řezy a zároveň omezení rychlosti postupu záboru předpolí lomu s ohledem na zlepšení podmínek pro migraci dotčených druhů z 
dotčeného prostoru (podmínka č. 16). 
Podmínka č. 14 vychází ze závěrů dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Jejím účelem je optimalizace skrývkových prací a využití 
skrývaných půd s ohledem na jejich ochranu. 
Podmínka č. 15 vychází ze závěrů dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Jejím účelem je zajištění kvality skrývaných půd a jejich 
ochrana pro následné využití. 
Podmínka č. 16 vychází ze závěrů dokumentace vlivů na životní prostředí, biologických průzkumů a požadavků subjektů, které se vyjádřily k 
dokumentaci. Jejím účelem je zajistit předpoklady pro minimalizační a kompenzační opatření pro biologickou rozmanitost dotčeného území, 
včetně ochrany dotčených druhů flóry, fauny a ekosystémových vazeb, a krajiny. Podmínka stanovuje požadavek na realizaci souhrnného 
projektu minimalizačních a kompenzačních opatření tak, aby ochrana biologické rozmanitosti a krajiny byla řešena jako celek, nikoliv jako 
soubor jednotlivých vzájemně neprovázaných podmínek. Jednotlivé podmínky, dokladované v dokumentaci vlivů na životní prostředí, 
biologickém průzkumu, hodnocení vlivů na krajinu a požadavcích subjektů, které se vyjádřily k dokumentaci, jsou přitom v této podmínce jako 
celek zahrnuty a předpokládá se jejich rozpracování a konkretizace v rámci souhrnného projektu. Součástí podmínky je i požadavek na 
projednání projektu s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a s dotčenými obcemi. 
Podmínka č. 17 vychází ze závěrů dokumentace vlivů na životní prostředí, biologických průzkumů a požadavků subjektů, které se vyjádřily k 
dokumentaci. Jejím účelem je zajištění odborného provádění a koordinace přípravných, realizačních a monitorovacích prací v oblasti ochrany 
biologické rozmanitosti (flóra, fauna a ekosystémy) a krajiny tak, aby byly řešeny jako celek, nikoliv jako soubor jednotlivých vzájemně 
neprovázaných činností. 
Podmínka č. 18 vychází z dokumentace vlivů na životní prostředí a požadavků subjektů, které se vyjádřily k dokumentaci. Jejím účelem je 
zajištění nepřetržitého zajištění dopravních vztahů a obsluhy území. 
Podmínka č. 19 vychází z dokumentace vlivů na životní prostředí. Jejím účelem je urychlení uvolňování rekultivovaného prostoru a tím omezení 
prostupnosti území. 
Podmínka č. 20 vychází z dokumentace vlivů na životní prostředí a požadavků subjektů, které se vyjádřily k dokumentaci. Jejím účelem je 
zajištění opatření v souladu s dohodou uzavřenou s dotčenými obcemi, jako pokračování stávající dobré praxe. 
Podmínka č. 21 vychází z dokumentace vlivů na životní prostředí, resp. z rozptylové a hlukové studie. Jejím účelem je zajištění kontroly a 
informovanosti v oblasti kvality ovzduší a hluku. Zároveň je účelem podmínky poskytnout včasnou zpětnou vazbu pro případ zjištění 
nepříznivých trendů, a tedy zajištění možnosti realizace včasných nápravných opatření. 
Podmínka č. 22 vychází z požadavků správce povodí Povodí Ohře, s.p., které konkretizují opatření navržená v dokumentaci. Jejich účelem je 
zajištění kontroly v oblasti kvality a kvantity podzemních a povrchových vod. Zároveň je účelem podmínky poskytnout včasnou zpětnou vazbu 
pro případ zjištění nepříznivých trendů, a tedy zajištění možnosti realizace včasných nápravných opatření. 
Podmínka č. 23 vychází z dokumentace vlivů na životní prostředí a z biologického průzkumu. Jejím účelem je zajištění kontinuity provádění 
biologického průzkumu a výzkumu území, který jednak poskytne vstupy pro minimalizační a kompenzační opatření, jednak zajistí kontrolu 
prováděných opatření z hlediska jejich účinnosti a optimalizace. Zároveň je účelem podmínky poskytnout včasnou zpětnou vazbu pro případ 
zjištění nepříznivých trendů, a tedy zajištění možnosti realizace včasných nápravných opatření. 
Uvedené podmínky reagují zejména na skutečnosti, zjištěné v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí. V podmínkách tedy nejsou 
všeobecně zahrnuty podmínky a požadavky, vycházející z všeobecně závazných předpisů, a to i v případě, že byly předmětem vyjádření orgánů 
státní správy, samosprávy a veřejnosti. Povinnost splnit takovéto podmínky ukládají oznamovateli platné právní předpisy, není tedy třeba je 
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v tomto stanovisku podmiňovat. Právní rámec České republiky je v tomto ohledu pro přípravu a provoz záměru dostatečný, stanovené podmínky 
přitom stanovují některé další požadavky, konkretizující požadavky na způsob splnění zákonných požadavků, resp. stanovující další požadavky 
nad zákonný rámec. 
Proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) posuzuje realizaci záměru z pohledu akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. 
Z hlediska tohoto aspektu nebyl nalezen natolik významný faktor, který by z pohledu příslušného úřadu bránil realizaci předmětného záměru při 
akceptování relevantních podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti a 
zpracovatelem posudku. Navržené podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a vlastností prostředí, do 
kterého je umístěn. 

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti 
a významnosti: 
Záměr ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy a dobývání Doly Bílina na období 
2010 - 2030, rozhodnutí OBÚ v Mostě o povolení hornické činnosti zn. 3426/10/II ze dne 8.11.2010, stanovisko MŽP k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí č.j. 65971/ENV/10 ze dne 29.7.2010), přičemž reaguje na usnesení vlády č. 827/2015 k řešení dalšího 
postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. V tomto kontextu jde o pokračování stávající hornické činnosti o 
pět let se zohledněním požadavku na efektivní využití ložiska v souladu se zákony č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, v platném znění, a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, a také vazby na 
aktualizovanou Státní energetickou koncepci (2015) a Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017). 
Z uvedených skutečností vyplývá, že umístění záměru a jeho kvantitativní i kvalitativní vlivy budou obdobného charakteru jako u stávající 
prováděné hornické činnosti. To se týká i souvisejících opatření pro vyloučení a minimalizaci vlivů. 
Z hlediska dodatečných vlivů je podstatný zejména postup porubní fronty do nových hranic, který bude spojen s úplným záborem takto nově 
dotčeného území. Tento zábor představuje v zásadě jediné dotčení území doposud povrchovou těžbou nedotčeného. Související zakládání 
vytěžené skrývky bude prováděno v prostoru, ve kterém těžební činnost v minulosti probíhala (oblast montážního místa Jana). Záměr tak ve 
spolupůsobícím účinku se stávajícím dobývacím prostorem vytvoří ucelený prostor, ve kterém budou probíhat veškeré činnosti, spojené s vlastní 
těžbou, tedy skrývka nadloží, těžba suroviny a zakládání skrývkového materiálu. Zároveň tento prostor má a bude mít zajištěny veškeré 
nezbytné infrastrukturní vazby, zejména odbyt těžené suroviny prostřednictvím existujících systémů. Z tohoto celkového hlediska tedy záměr 
maximalizuje využití stávajících zdrojů a tím minimalizuje celkové environmentální nároky. 
Pro vlivy záměru jsou rozhodující zejména vlivy na biologickou rozmanitost dotčeného území (flóra, fauna, ekosystémy) a dále vlivy 
na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima a vlivy hlukové. Další podstatné vlivy zahrnují vlivy na krajinný ráz, vlivy na půdu 
a vlivy na povrchové a podzemní vody včetně souvisejících geofaktorů a další okruhy vlivů. 
Podrobnější charakteristika vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je následující: 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví: 
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví vychází ze závěrů autorizované odborné studie, která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky 
jsou shrnuty v dokumentaci. Jde o posouzení vlivů na veřejné zdraví a hodnocení zdravotních rizik (BERYL, spol. s r.o., Ing. Jitka Růžičková, 
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, srpen 2018). Jako podklad pro hodnocení byly využity 
zejména rozptylová studie (Ascend s.r.o., Český hydrometeorologický ústav, červen 2018) a hluková studie (BERYL, spol. s r.o., září 2017). 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je metodicky založeno na mezinárodně užívaném a uznávaném postupu hodnocení zdravotního rizika (Health 
Risk Assessment) a je zaměřeno na veškeré potenciálně nepříznivé vlivy záměru, s ohledem na charakter záměru potom zejména problematiku 
znečišťování ovzduší a problematiku hluku. 
Vlivy znečišťování ovzduší jsou shrnuty následovně. Realizací záměru nedojde ke zvýšení možných zdravotních obtíží, které by mohly souviset 
s akutní a chronickou expozicí oxidu dusičitého (NO2). Z provedeného odhadu zdravotního rizika suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v ovzduší 
vyplývá, že pokračováním těžby nedojde v obytné zástavbě k významným změnám v průběhu posuzovaných let, z hlediska zdravotních účinků 
jsou změny nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů onemocnění, z hlediska zdravotních rizik jsou tyto změny 
zanedbatelné. Imisní zatížení lokality benzenem nepřesahuje přijatelnou úroveň, změny budou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné. 
Změny imisního zatížení lokality benzo(a)pyrenem realizaci záměru neovlivní stávající imisní pozadí a jsou z hlediska zdravotních rizik 
nevýznamné. Realizace záměru tedy ovlivní celkovou imisní situaci dotčeného území zcela nepatrně a z hlediska zdravotních rizik hodnocených 
škodlivin jsou imisní příspěvky hodnoceného záměru nevýznamné. 
Vlivy hluku nezvýší zdravotní rizika pro obyvatele dotčeného území. Pokračování hornické činnosti se neprojeví změnou nepříznivých účinků 
hluku v Braňanech, Ledvicích a Bílině, zároveň dojde ke snížení počtu obtěžovaných obyvatel v Duchcově, Lomu a Mariánských Radčicích. 
Další potenciální vlivy na obyvatelstvo nebudou významné. Záměr nevyžaduje změny v sídelní struktuře území (demolice obytných objektů, 
rušení obcí apod.), nejsou tedy vyvolány žádné sociální vlivy v důsledku nuceného přesídlování obyvatel. Záměr nepředstavuje novou (doposud 
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neexistující) činnost v území, jde o pokračování činností stávajících, nelze tedy očekávat ani významnou změnu stávající vlastnické struktury 
nemovitostí nebo jejich ceny. Za této situace tak budou sociální a ekonomické vlivy přijatelně nízké. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. 

Vlivy na ovzduší a klima: 
Hodnocení vlivů na ovzduší vychází ze závěrů autorizované rozptylové studie (Ascend s.r.o., Ing. Jiří Morávek, držitel autorizace ke zpracování 
rozptylových studií, a Český hydrometeorologický ústav, červen 2018), která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky jsou shrnuty v 
dokumentaci. Hodnocení vlivů na klima vychází ze závěrů studie vlivů záměru na klimatický systém, odolnost a zranitelnost projektu vůči 
klimatickým změnám (Ascend s.r.o., srpen 2018), která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky jsou shrnuty v dokumentaci. 
Z hlediska vlivů na ovzduší jsou hodnoceny scénáře pro roky 2015, 2019 (resp. 2020), 2025, 2030 a 2035, a to pro provoz lomu Bílina bez 
realizace záměru (tzv. nulová varianta dle stávajícího prováděného POPD) a s realizací záměru (tzv. aktivní varianta). Zároveň je zohledněno 
imisní pozadí dle údajů ČHMÚ. V hodnocení jsou tak zohledněny spolupůsobící (kumulativní) vlivy, dané jednak vlastním příspěvkem záměru 
(analyzovaným v rozptylové studii), jednak imisním pozadím (vycházejícím z pravidelně aktualizovaných údajů ČHMÚ). Tím jsou relevantním a 
metodicky správným způsobem kumulativní vlivy zohledněny. 
Z výsledků vyplývá, že rozhodující škodlivinou je znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, především frakce PM10 (neboť těžební činnost 
je zdrojem emisí především hrubé frakce), resp. též PM2,5. Pokud jde o plynné škodliviny (SO2, NO2, NOx, CO, benzen, benzo(a)pyren), jejich 
příspěvky jsou v řádu tisícin až desetitisícin příslušného limitu, nejsou tedy významné a nemají žádný vliv na plnění příslušných imisních limitů. 
Příspěvek záměru k úrovním znečištění ovzduší částicemi PM10 ve všech obytných zónách ve všech hodnocených letech nepřesahuje cca 30 % 
hodnoty imisního limitu, resp. cca 30 % přípustné četnosti překročení v případě krátkodobého (24-hodinového) limitu. Při zohlednění stávající 
úrovně znečištění ovzduší tedy nedojde v žádné z obytných zón a v žádném z hodnocených let k překročení imisního limitu pro roční průměry 
koncentrací částic PM10. Naopak pro 24-hodinové průměrné koncentrace částic PM10 je překračován příslušný imisní limit v celém dotčeném 
území již za stávajícího stavu. Do jisté míry se na tomto stavu podílí i stávající provoz lomu Bílina, míru tohoto příspěvku však nelze přesněji 
stanovit. Lze očekávat, že i při realizaci záměru bude imisní limit pro 24-hodinové průměry koncentrace částic PM10 nadále překračován, 
přičemž v porovnání se stavem bez realizace záměru dojde ke snížení vlivu lomu Bílina v naprosté většině dotčeného území. 
Příspěvek záměru k úrovním znečištění ovzduší částicemi PM2,5 ve všech obytných zónách ve všech hodnocených letech nepřesahuje cca 4 % 
hodnoty aktuálně platného imisního limitu, resp. cca 4,1 % imisního limitu platného od roku 2020. Příslušný imisní limit je v současné době v 
celém dotčeném území dodržen, po roce 2020 však dojde ke zpřísnění limitu, tento zpřísněný limit by byl dle stávajících údajů v některých 
obytných zónách těsně překračován. Podíl záměru na koncentracích PM2,5 (do cca 4,1 % nového imisního limitu) je však málo významný a sám 
o sobě nevede k překročení. 
Součástí záměru je pokračování stávajícího průběžného monitorování kvality ovzduší v dotčených obcích, zároveň jsou součástí záměru 
příslušná opatření pro minimalizaci vlivu. 
Pokud jde o klimatické vlivy, hodnocena jsou jednak opatření mitigační, jednak adaptační. Vlastní záměr nepřináší dodatečné klimatické vlivy 
nad rámec stávajícího stavu, a to jak z hlediska lokálního klimatu, tak i z hlediska globálního klimatu. S postupující těžbou dochází k rekultivaci 
území, která má pozitivní přínos jak z hlediska mitigačních opatření, tak z hlediska adaptace na předpokládané změny klimatu. S ohledem na 
časový rámec záměru je zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu vyhodnocena jako nízká. Záměr je v souladu s veškerými 
relevantními koncepcemi (zejména Státní energetická koncepce a Politika ochrany klimatu v ČR), v tomto ohledu záměr vytváří v souladu 
s uvedenými koncepcemi časový rámec pro transformaci energetiky. Je přímou součástí omezování závislosti české energetiky na uhlí, a byť po 
dočasnou dobu, nezbytnou pro časový rámec transformace energetiky a hospodářství, bude poskytovat komoditu pro utlumované uhelné zdroje, 
je zároveň součástí transformace energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. Politika ochrany klimatu v ČR (2017), zohledňující 
naplnění závazků Pařížské dohody, pracuje s přesněji definovanými scénáři do roku 2030 a s volnějšími scénáři do roku 2050. Ve všech 
použitých scénářích se s těžbou na Lomu Bílina počítá. Těžba uhlí na Lomu Bílina (a následně také spalování tohoto uhlí, jakkoli nejde 
o předmět záměru) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR, a tedy ani s mezinárodními závazky České republiky. V ohledu vlivů na 
globální klima tedy záměr reaguje na zjištěné skutečnosti odpovídajícím způsobem. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy hluku a dalších fyzikálních a biologických faktorů: 
Hodnocení vlivů hluku vychází ze závěrů hlukové studie (BERYL, spol. s r.o., září 2017), která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky jsou 
shrnuty v dokumentaci. 
Z hlediska vlivů hluku jsou hodnoceny scénáře pro roky 2019, 2025, 2030 a 2035. Z výsledků vyplývá, že jsou v nejbližším resp. nejvíce 
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb dotčených obcí dodrženy hygienické limity hluku ve 
všech časových horizontech. Zároveň jsou dokladována příslušná opatření, a to provedená v rámci stávajícího POPD a nově navrhovaná v 
rámci skutečností, zjištěných při zpracování akustické studie. V hodnocení jsou tak zohledněny spolupůsobící (kumulativní) vlivy, dané jednak 
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vlastním příspěvkem záměru (analyzovaným v hlukové studii), jednak imisním pozadím (vycházejícím z měření hlukové situace). Tím jsou 
relevantním a metodicky správným způsobem kumulativní vlivy zohledněny. 
Součástí záměru je pokračování stávajícího průběžného monitorování hluku v dotčených obcích, zároveň jsou součástí záměru příslušná 
opatření pro minimalizaci vlivu. 
Světelné vlivy jsou posouzeny na základě znaleckého posudku (Ing. Tomáš Maixner, květen 2017), z výsledků vyplývá, že světlo vyzářené 
důlním dílem nepřekročí přípustnou míru. 
Vlivy vibrací, ionizujícího (radioaktivního) a neionizujícího záření jsou vyloučeny. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 
Hodnocení vlivů na povrchové vody vychází z odborných posudků ovlivnění povrchových vod (VPT, spol. s r.o.), vlivů na podzemní vody 
(VÚHU, a.s.) a odvodňování důlních vod (Ing. Svatopluk Havrlík, květen 2017), jejichž závěry jsou shrnuty v dokumentaci. Hodnocení vlivů na 
podzemní vody je provedeno na základě posudků hydrogeologické problematiky (INSET s.r.o., září - říjen 2017) a geologického a 
hydrogeologického posouzení (GeoTec-GS, a.s., květen 2017), jejíž závěry jsou shrnuty v dokumentaci. Součástí hodnocení je i posouzení vlivu 
na stávající plaviště Venuše, které vychází z odborného posudku (GeoTec-GS, a.s., říjen 2014), jehož závěry jsou shrnuty v dokumentaci. 
Z výsledků vyplývá, že nedojde k významnému ovlivnění kvalitativních ani kvantitativních parametrů dotčených vodních útvarů. Nedojde k 
závažnému ovlivnění kvartérní zvodně jako potenciálního zdroje podzemních vod v obcích, nacházejících se v okolí postupu těžby. Není 
ovlivněno dlouhodobého chování stařinové zvodně a navazujícího systému oběhu podzemních vod. Není shledán konflikt ve vztahu k přírodním 
léčivým zdrojům lázní. Zároveň je dokladováno, že nedojde k ovlivnění stávajícího plaviště Venuše, stabilita svahu není ohrožena a je zaručena 
a zabezpečena ochrana proti průvalům. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy na půdu: 
Hodnocení vlivů na půdy vychází z pedologického průzkumu (prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., 2017), jehož závěry jsou shrnuty v dokumentaci. 
Vliv je dán úplným záborem předpolí lomu o celkové výměře cca 179,9 ha, tvořeným z 84,7 % ostatními plochami, 5,3 % ZPF, 1,7 % PUPFL, 
7,7 % vodními plochami a 0,6 % zastavěnými plochami. Zábor je odůvodněn souladem záměru s územně-plánovací dokumentací. Jsou 
navržena příslušná opatření, zejména skrytí a deponování ornice. V průběhu provádění záměru (roky 2019 - 2035) bude zároveň zahájena 
rekultivace v celkovém rozsahu vyšším, než je zábor záměru. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy na přírodní zdroje: 
Hodnocení vlivů na přírodní zdroje vychází z údajů uvedených v příslušné kapitole dokumentace. Dotčeným přírodním zdrojem je vlastní ložisko 
uhlí, dále nadložní zeminy a horniny. Ložisko bude těženo efektivním způsobem v souladu s požadavky zákona o hornické činnosti a horního 
zákona a v souladu s příslušnými strategickými dokumenty, zejména Surovinové politiky ČR a Státní energetické koncepce ČR. Nadložní 
zeminy a horniny budou ukládány na vnitřní výsypce. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. 

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy): 
Hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) vychází z biologického inventarizačního průzkumu (doc. Ing. Jiří Cibulka, 
DrSc. a kol., srpen 2017), který je přílohou dokumentace a jehož výsledky jsou shrnuty v dokumentaci. 
Základním vlivem na biologickou rozmanitost je úplné skrytí území dotčeného předpolí lomu, resp. založení plochy vnitřní výsypky, a tím úplné 
narušení stávajících ekosystémových vazeb v dotčeném prostoru. Tento vliv je průběžně a následně kompenzován vytvářením náhradních 
biotopů a záchrannými přesuny, přičemž náhradní biotopy jsou budovány již za stávajícího stavu a bude v nich pokračováno po realizaci 
záměru. Kompenzační opatření jsou již v současné době nastavena tak, aby nejen kompenzovala zánik dotčených biotopů, ale byla ve větším 
rozsahu, než byla v dotčeném území. Tento přístup, tedy vytvoření vyšší diverzifikace nových stanovišť, je zohledněn i v rámci záměru, který 
plynule navazuje na stávající těžbu, a pro tento účel je stanovena řada podmínek. Tím je naplněn požadavek dokumentu Pokyny k začlenění 
klimatických změn a biologické rozmanitosti do EIA (EU, 2013), kde je mj. doporučeno zajistit "žádnou čistou ztrátu biologické rozmanitosti (a 
čistý zisk tam, kde je to možné) v širší krajině (no-net-loss of biodiversity (and net-gain wherever possible) in the wider countryside)". 
Vlivy na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště jsou vyloučeny. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 
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Vlivy na krajinu a její ekologické funkce: 
Hodnocení vlivů na krajinu a její ekologické funkce vychází z hodnocení vlivů na krajinný ráz (Ing. Kamila Svobodová, Ph.D. a kol., 2017), který 
je přílohou dokumentace a jehož výsledky jsou shrnuty v dokumentaci. 
Základním vlivem na krajinu a její ekologické funkce je úplný zábor území a vytvoření těžební jámy, resp. vnitřní výsypky, a vznik antropozemí. 
Jde o silný negativní zásah do krajinného rázu, který však v kontextu stávajícího stavu, kdy povrchový lom již v daném území existuje a dojde k 
jeho rozšíření do nezastavěného území obcí, je pro dotčené území hodnocen jako únosný. Významným faktorem je následně v etapě 
rekultivace posílení stávajících hodnot krajinného rázu. Pro tento účel je stanovena řada podmínek. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví: 
Hodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví vychází z údajů uvedených v dokumentaci a z archeologického posouzení lokality (Ústav 
archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i., květen 2017), který je přílohou dokumentace a jehož výsledky jsou shrnuty v 
dokumentaci. 
V případě hmotného majetku bude dotčena stávající silnice II/256 v úseku Braňany - Mariánské Radčice, tato silnice bude v předstihu 
nahrazena tak, aby nedošlo k omezení dopravní obsluhy území. pro tento účel je stanovena příslušná podmínka. Kulturní památky, podléhající 
zákonné ochraně, se v dotčeném území nevyskytují. Archeologická problematika bude řešena předstihovým záchranným výzkumem. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného stanoviska. 

Kumulativní vlivy: 
Hodnocení kumulativních vlivů vychází z údajů uvedených v dokumentaci a zohledněných v hodnocení jednotlivých okruhů životního prostředí, 
resp. veřejného zdraví. Z hlediska potenciálních kumulativních vlivů je významná zejména problematika vazby záměru na stávající těžební 
činnost a problematika vlivu na ovzduší. 
Pokud jde o vazbu záměru na stávající těžební činnost, záměr ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti 
(Plán otvírky, přípravy a dobývání Doly Bílina na období 2010 - 2030). Nevzniká tedy další záměr, jehož vlivy by bylo nutno posuzovat na pozadí 
stávajícího (probíhajícího) záměru hornické činnosti. Stávající (probíhající) záměr postupně přejde v nový (posuzovaný) záměr plynule, bez 
překryvu činností, které by bylo nutno z hlediska kumulace vlivů zvlášť zohlednit. V překryvovém období nedochází ke zvýšení kapacity těžby 
ani k souběhu činností provozovaných technologií. 
Pokud jde o problematiku vlivu na ovzduší, záměr zohledňuje jednak vlastní zdroje znečištění ovzduší, jednak ostatní zdroje znečištění ovzduší 
v území a environmentální pozadí. Vlastní záměr je zohledněn na základě podrobné rozptylové studie, zpracované v rámci dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí. Veškeré ostatní spalovací či jiné zdroje v území a environmentální pozadí jsou zohledněny na základě údajů o 
imisním pozadí dle § 5 a § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. V hodnocení jsou tak zohledněny veškeré relevantní 
imisní vlivy v dotčeném území. 
Vlivy hluku zohledňují jak vlivy vlastního záměru, tak i celkové pozadí v území, zjištěné měřením. 
Hodnocení ostatních okruhů zohledňuje výše uvedené skutečnosti. 
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. 

Přeshraniční vlivy: 
Z hlediska vyhodnocení umístění záměru a velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se nejedná o záměr, který by 
svými vlivy přesahoval státní hranice. Přímé přeshraniční vlivy záměru jsou s ohledem na vzdálenost (v řádu více než desítky kilometrů) 
vyloučeny. Pokud jde o zohlednění klimatických efektů, podstatnou skutečností je, že předmětem záměru není spalování uhlí. Problematika 
změny klimatu je v dokumentaci řešena na projektové úrovni vlastního záměru, nikoliv na strategické úrovni celého energetického odvětví. Tato 
skutečnost je zcela v souladu s principy a hierarchií posuzování vlivů na životní prostředí a také požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Ani v tomto ohledu tedy nedochází v důsledku záměru k přeshraničnímu vlivu. 
Česká republika má vytvořen a schválen systém strategických dokumentů pro ochranu klimatu a přizpůsobení se změně klimatu (Politika 
ochrany klimatu v ČR (2017), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) a Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu (2017)). Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je možno použít pro vyhodnocení vlivů na globální klima a také 
vlivů vyplývajících z klimatických změn. To je dáno skutečností, že závazky vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně 
klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako 
celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení (posuzovaný záměr nevyjímaje). V tomto ohledu Česká republika svoje mezinárodní závazky plní a 
související koncepce, zejména aktualizovaná Státní energetická koncepce (2015), vytvářejí nástroje pro soulad národních strategií s 
mezinárodními závazky a dohodami. 
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Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. 

V návaznosti na vše výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou z pohledu 
velikosti a významnosti hodnoceny jako akceptovatelné a odůvodněné. Součástí podmínek tohoto závazného stanoviska jsou příslušná 
odůvodněná opatření určená k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na složky životního prostředí. Z celkového 
pohledu lze vlivy záměru na životní prostředí při splnění podmínek tohoto závazného stanoviska považovat za přijatelné. 

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí: 
Záměr ve své podstatě představuje pokračování stávající povolené hornické činnosti (Plán otvírky, přípravy a dobývání Doly Bílina na období 
2010 - 2030, rozhodnutí OBÚ v Mostě o povolení hornické činnosti zn. 3426/10/II ze dne 8.11.2010), přičemž reaguje na usnesení vlády č. 
827/2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. V tomto kontextu jde o pokračování 
stávající hornické činnosti o pět let se zohledněním požadavku na efektivní využití ložiska v souladu se zákony č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
v platném znění, a také vazby na aktualizovanou Státní energetickou koncepci (2015) a Surovinovou politiku České republiky v oblasti 
nerostných surovin a jejich zdrojů (2017). 
Z uvedených skutečností vyplývá, že umístění záměru a jeho kvantitativní i kvalitativní vlivy budou obdobného charakteru jako u stávající 
prováděné hornické činnosti. To se týká i souvisejících opatření pro vyloučení a minimalizaci vlivů. 
Z hlediska dodatečných vlivů je podstatný zejména postup porubní fronty do nových hranic, který bude spojen s úplným záborem takto nově 
dotčeného území. Tento zábor představuje v zásadě jediné dotčení území doposud povrchovou těžbou nedotčeného. Související zakládání 
vytěžené skrývky bude prováděno v prostoru, ve kterém těžební činnost v minulosti probíhala (oblast montážního místa Jana). Záměr tak ve 
spolupůsobícím účinku se stávajícím dobývacím prostorem vytvoří ucelený prostor, ve kterém budou probíhat veškeré činnosti, spojené s vlastní 
těžbou, tedy skrývka nadloží, těžba suroviny a zakládání skrývkového materiálu. Zároveň tento prostor má a bude mít zajištěny veškeré 
nezbytné infrastrukturní vazby, zejména odbyt těžené suroviny prostřednictvím existujících systémů. Z tohoto celkového hlediska tedy záměr 
maximalizuje využití stávajících zdrojů a tím minimalizuje celkové environmentální nároky. 
Vlastní těžba bude prováděna obdobným způsobem jako za stávajícího stavu, tedy postupy skrývkových a uhelných řezů a etáží vnitřní výsypky 
za současného pokračování provádění technických a biologických rekultivací uvolněných ploch. Je zachována kontinuita postupu těžby, porubní 
fronta bude v rámci záměru nadále těžena paralelně západním směrem. Využity budou stávající technologie, postupně procházející generálními 
opravami, přičemž dojde k výměně jednoho těžebního velkostroje a jednoho zakladače. Zároveň budou použity nové typy poháněcích stanic 
odtahových pásových dopravníků v jižní části lomu. Průběžná modernizace technologií je z hlediska vlivů na životní prostředí příznivá. 
Záměr, resp. hranice POPD, který je předmětem záměru, je umístěn mimo zastavěná území obcí a zachovává odstupovou vzdálenost 500 
metrů. Přímé vlivy těžby na obce jsou tímto minimalizovány, přičemž jsou realizována a navržena odpovídající opatření pro vyloučení a omezení 
negativních vlivů těžby, spočívající, kromě technologických opatření popsaných výše, v realizaci ozeleněných valů resp. dalších opatření 
(stěny). Součástí stávající hornické činnosti je dohoda s dotčenými obcemi o environmentálním dozoru, monitoringu a zajištění příslušných 
opatření, která pokrývá i období do roku 2035, tedy do ukončení záměru. I tato skutečnost přispívá k omezení negativních vlivů na obyvatelstvo. 
Pro stávající hornickou těžbu je zpracován Souhrnný plán sanací a rekultivací, který bude příslušným způsobem aktualizován i pro záměr, a to 
mj. i na základě závěrů procesu EIA. Na základě tohoto plánu jsou bezodkladně zahajovány rekultivační práce, které kompenzují vlivy záměru 
na přírodu a krajinu. 
Potenciální klimatické vlivy jsou řešeny na strategické úrovni. Záměr je v souladu s veškerými relevantními koncepcemi, zejména Státní 
energetická koncepce a Politika ochrany klimatu v ČR, které zohledňují naplnění závazků Pařížské dohody. Těžba uhlí na Lomu Bílina (a 
následně také spalování tohoto uhlí, jakkoli nejde o předmět záměru) tedy není v rozporu s Politikou ochrany klimatu v ČR, a tedy ani s 
mezinárodními závazky České republiky. 
Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí popsáno dostačujícím způsobem 
a jsou respektovány požadavky na omezení respektive vyloučení významných negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního 
záměru. Posuzovaný záměr je z hlediska jeho vlivu na životní prostředí akceptovatelný. 
Příslušný úřad se ztotožnil s názorem zpracovatele posudku a uvádí, že při respektování navržených podmínek a doporučení lze posuzovaný 
záměr realizovat. 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí: 
Záměr není předložen k posouzení ve více variantách. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 
Příslušný úřad obdržel vyjádření k dokumentaci od následujících subjektů: 



 
   POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI – I. ETAPA – DOLY BÍLINA 2019 - 2035 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01     
Vydání: 01     

Strana: 224 z 225    
 

FileName: Bilina_I_pos(1).doc 
SaveDate: 28.02.2019 21:03:00 

Ústecký kraj 
Město Osek 
Obec Světec 
Obec Mariánské Radčice 
Město Litvínov, úsek kanceláře starosty 
Obec Braňany 
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí 
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí 
Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí 
Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP 
Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje 
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého 
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov 
Hnutí DUHA 
Společnost pro trvale udržitelný život 
Greenpeace Česká republika, z.s. 
Greenpeace e. V. 
Stop tunelům, z.s. 
Veřejnost 1 
Veřejnost 2 
Veřejnost 3 
Veřejnost 4 
Veřejnost 5 
Veřejnost 6 
Veřejnost 7 
Veřejnost 8 
Veřejnost 9 
Veřejnost 10 
Veřejnost 11 
Vyjádření veřejnosti - vzor A (doručeno celkem 3791 krát) 
Vyjádření veřejnosti - vzor A s poznámkou (doručeno celkem 491 krát) 
Vypořádání jednotlivých vyjádření je provedeno v posudku. 
Po lhůtě příslušný úřad obdržel vyjádření k dokumentaci od následujících subjektů: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Město Ledvice 
Vyjádření veřejnosti - vzor A (doručeno celkem 83 krát) 
Vyjádření veřejnosti - vzor A s poznámkou (doručeno celkem 8 krát) 

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků: 
Kraje: Ústecký kraj 
Obce: Obec Braňany 
 Obec Mariánské Radčice 
 Město Most 
 Město Osek 
 Město Duchcov 
 Město Ledvice 
 Město Bílina 
 Město Litvínov 
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Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání 
rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona. 
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a 
odst. 3 zákona. 
Poučení 
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 
(otisk úředního razítka) 

 
 



 



Příloha 1 
 (Doplňující údaje pro zpracování posudku) 

 



 






































































































