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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 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“) 

Identifikační údaje: 

Název:  Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Darkov a ČSM 

v období 2021–2030 

Charakter záměru: Podstatou záměru je těžba uhlí na Dole ČSM a Darkov v období let 

2021 – 2030.  

  Hornická činnost je v daném období plánována ve 2., 5., 7., 8. a 9. 

kře v oblasti Gabriela, ve 4. a 5. kře Pomocného závodu (dále také 

„PZ“) a v 1. kře v ochranném pilíři jam (dále také „OPJ“) na Dole 

Darkov. Dobývány budou sloje spodních sušských a sedlových 

vrstev karvinského souvrství a sloje Natan a Justin porubských 

vrstev v ostravském souvrství.   

  Na obou závodech Dolu ČSM bude hornická činnost v posuzovaném 

období prováděna v 0., 2a., 2b. a 3. kře, specifickou částí je OPJ 

jámy ČSM Sever, která náleží do 2a. kry. Dobývány budou sloje 

spodních sušských a sedlových vrstev karvinského souvrství 

a porubských vrstev ostravského souvrství.  

  Za nejvýznamnější charakteristiku podzemní těžby uhlí lze 

z hlediska ovlivnění životního prostředí pokládat poklesy terénu, 

které částečně mění jeho konfiguraci, režim povrchových 

a podzemních vod a mohou se dotýkat staveb na povrchu, včetně 

dopravní a jiné infrastruktury. Rovněž v tomto ohledu budou vlivy 

okrajově přesahovat hranice České republiky na polskou stranu. 

 Součástí záměru je rovněž ukončení provozu úpravny ČSM, 

demolice objektů Dolu ČSM Sever včetně zaplavení důlních jam 

a navazující rekultivační a sanační opatření. 
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Kapacita (rozsah): V rámci dolu ČSM je plocha dobývacího prostoru (dále jen „DP“) 

Louky 22,1 km2.  V rámci Dolu Darkov - DP Karviná Doly II 

9,34599 km2 (z toho 4,8472 km2 býv. Barbora), DP Darkov 

5,08383 km2 a DP Stonava 11,507524 km2. 

Umístění:  kraj: Moravskoslezský 

obec:  Karviná, Stonava, Chotěbuz, Albrechtice, Horní Suchá 

k. ú.:  Karviná - město, Karviná-Doly, Ráj, Darkov, Louky nad Olší, 

Stonava, Podobora, Albrechtice, Horní Suchá 

Zahájení:  2021 

Ukončení:   2030 

Oznamovatel:  OKD, a.s. 

    Stonavská 2179, Doly  

735 06 Karviná 

 

Zpracovatel oznámení: Ing. Luboš Štancl 

(držitel autorizace podle § 19 zákona) 

 

Záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Darkov a ČSM v období 2021–2030“ 

naplňuje dikci bodu č. 81 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná těžba, 

hlubinná těžba) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, a to ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.  

Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může 

mít významné vlivy na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem 

k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence. 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených 

územních samosprávných celků, dotčených orgánů, dotčené veřejnosti, dotčeného státu 

a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný 

úřad k závěru, že záměr 

„Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu 

Darkov a ČSM v období 2021 – 2030“ 

může mít významný vliv na životní prostředí, a tedy podléhá 

posouzení podle zákona. 
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Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) dle přílohy č. 4 

k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 

1. Doplnit posouzení dopadu těžební činnosti na morfologii údolí řeky Olše 

a hydrologické podmínky, doplnit druh a rozsah opatření, která byla a budou 

přijata za účelem minimalizace dopadu na řeku Olši.  

2. Doplnit informace o odvodnění dolů a vypouštění důlní vody do vodních 

toků a uvést, zda bude další pokračování plánované těžby spojeno se změnami 

odvodnění a ovlivní vodní toky, do kterých budou tyto vody vypouštěny. 

3. Popsat možné dopady, které nestanou po ukončení provozu dolů, zejména po 

ukončení jejich odvodnění po roce 2030. 

4. Doplnit posouzení dopadu těžebních činností na kvalitu vody ve vodních tocích 

a určit opatření zaměřená na zamezení zhoršení stavu všech dotčených útvarů 

povrchových a podzemních vod z hlediska platné Rámcové směrnice o vodách. 

5. Zpracovat podrobné vyhodnocení sanačních a rekultivační akcí v působnosti Dolu 

Darkov a ČSM. 

6. Vyhodnotit potenciální ovlivnění lokality Rájeckého kopce, resp. pravého břehu 

Olše, vzhledem k těžebním činnostem, a to provedením geologického průzkumu 

stability lokality. 

7. Při hodnocení hluku důsledně definovat liniové a bodové zdroje hluku a do 

hodnocení rovněž zahrnout demolice povrchových objektů a nefunkčních 

inženýrských sítí, které budou do roku 2030 zlikvidovány. 

8. Doplnit množství CO2 vzniklého energetickým využitím uhlí, které se plánuje 

vytěžit v rámci předpokládaného vydobytí Dolu Darkov a ČSM. 

9. Vyhodnotit vliv záměru na kulturní památky a navrhnout opatření proti jejich 

ohrožení, poškození nebo znehodnocení. 

10. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejich přílohách zohlednit a vypořádat všechny 

relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených 

doručených vyjádřeních. V této souvislosti je vhodné na úvod dokumentace EIA 

předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky 

zohledněny či vypořádány.  

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel podle § 6 odst. 4 zákona dne 8. 8. 2019 oznámení záměru 

„Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Darkov a ČSM v období 2021–2030“ zpracované 

podle přílohy č. 3 k zákonu a překlad vybraných částí oznámení záměru do polského jazyka. Dne 

21. 8. 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným územním 
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samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným orgánům (dále jen „DO“) dopisem 

č.j.: MZP/2019/710/7720. Dne 28. 8. 2019 bylo oznámení záměru zasláno Polské republice 

dopisem č.j.: MZP/2019/710/7826. Dne 3. 9. 2019 byla informace o oznámení záměru 

zveřejněna na úřední desce Moravskoslezského kraje. Veřejnost, dotčená veřejnost, DO a DÚSC 

se mohly k oznámení záměru vyjádřit ve lhůtě do 3. 10. 2019, lhůta pro dotčený stát byla do 

15. 10. 2019. K oznámení záměru se v zákonné lhůtě vyjádřily celkem 3 DÚSC, 7 DO, 4 odbory 

Ministerstva životního prostředí, 2 zástupci dotčené veřejnosti a 1 dotčený stát. K vyjádřením 

zaslaných po lhůtě se dle § 6 odst. 8 zákona nepřihlíží. Po uplynutí lhůty pro vyjádření příslušný 

úřad obdržel celkem 1 vyjádření (Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého ze dne 2. 10. 2019). Tento dotčený orgán ve svém vyjádření ze dne 2. 10. 2019 

informuje, že k oznámení záměru nemá žádné připomínky. 

Záměr naplňuje dikci bodu č. 81 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná 

těžba, hlubinná těžba) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, a to ve smyslu § 4 odst. 1 

písm. c) zákona. Dle tohoto ustanovení záměr podléhá posouzení v celém rozsahu zákona, 

pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

Předmětem záměru je pokračování hornické činnosti (dobývání černého uhlí) a s tím 

související činnosti v oblasti dobývacích prostorů Dolu Darkov a ČSM v období let 2021 – 2030. 

Hornická činnost je plánována ve 2., 5., 7., 8. a 9. kře v oblasti Gabriela, ve 4. a 5. kře 

Pomocného závodu a v 1. kře v OPJ na Dole Darkov. Na obou závodech Dolu ČSM bude hornická 

činnost v posuzovaném období prováděna v 0., 2a., 2b. a 3. kře. Dobývány budou sloje spodních 

sušských a sedlových vrstev karvinského souvrství a sloje Natan a Justin porubských vrstev 

v ostravském souvrství. V roce 2025 se předpokládá ukončení provozu úpravny ČSM a nutnost 

využití převozu hlušiny z úpravny Darkov na rekultivační lokality běžnou silniční dopravou 

namísto stávající dopravy železniční. Ve stejném roce se předpokládá započetí demolice 

nadzemních objektů Dolu ČSM Sever. V průběhu demolice bude zajištěn návoz 

cementopopílkové směsi z nejbližší betonárny Cemex. Směs bude použita k postupnému 

zaplavení důlních jam, převoz na lokalitu bude zajištěn pomocí domíchávačů. Po stejné trase 

bude zajištěn odvoz kovového demoličního materiálu nevhodného pro zpracování recyklační 

linkou, a to na šrotiště v blízkosti betonárny Cemex. Po ukončení těžby budou probíhat 

rekultivační a sanační opatření. 

Při určování, zda záměr může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlížel příslušný 

úřad k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu, zejména k charakteru záměru, kdy bude 

pokračováno v hornické činnosti a tím bude docházet k dalším poklesům terénu, které budou 

ovlivňovat stávající odtokové poměry v lokalitě dotčené záměrem a které nebyly v rámci 

oznámení záměru podrobně řešeny. Dále v důsledku sanačních a rekultivačních prací bude nutné 

specifikovat technologické postupy týkající se dopravy surovin, jejich ukládání a vytváření terénu 

apod. S ohledem na ukončování hornické činnosti dojde rovněž ke změně odvodňování důlních 

děl, které bude představovat ovlivnění stavu podzemních vod a povrchových vod, do kterých 

budou odváděny důlní vody. Rovněž příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných 

připomínek a požadavků na zpracování dokumentace EIA. S přihlédnutím k těmto požadavkům, 
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s ohledem na požadavek mezistátního posuzování a rovněž se zřetelem na povahu, charakter 

a druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být provedením 

záměru ovlivněny, a na současný stav poznatků a metody posuzování byly příslušným úřadem 

specifikovány výše uvedené oblasti. Příslušný úřad tak dospěl podle § 7 odst. 2 zákona k výše 

uvedenému závěru, tedy, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a tedy podléhá 

posouzení podle zákona, a vydal o tom tento závěr zjišťovacího řízení (odůvodněný písemný 

závěr) podle § 7 odst. 5 zákona. Veškeré požadavky tohoto závěru zjišťovacího řízení přímo 

vyplývají z obdržených vyjádření.  

Příslušnému úřadu byla v zákonné lhůtě zaslána vyjádření od těchto subjektů: 

- Obec Stonava 

- Statutární město Karviná 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

- Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí  

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních 

závazků 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

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

- Povodí Odry, státní podnik 

- Generální ředitelství ochrany životního prostředí, Polská republika 

- Státní vodohospodářství Polské vody – Regionální vodohospodářská správa 

- Spolek přátel Albrechtic 

- Spolek FRYGATO – EKO 

Příslušnému úřadu bylo po zákonné lhůtě zasláno vyjádření od tohoto subjektu: 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení záměru: 

Obec Stonava ze dne 1. 10. 2019  

Uvádí, že pokud bude těžební organizace OKD, a.s. vázána podmínkami, které byly 

stanoveny pro hornickou činnost na období 2009 – 2020 pro tehdejší důl ČSM a na období 2011 
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– 2020 pro Důl Darkov, nepožaduje posouzení předmětného záměru dle zákona. V opačném 

případě navrhuje posouzení dle zákona se zaměřením na problematiku ovzduší a hluku. 

Konkrétně se jedná o problematiku prašnosti při přepravě uhelných a hlušinových substrátů 

nákladními auty a problematika bodových zdrojů hluku v noční době není dostatečně řešena 

včetně problematiky liniového šíření hluku na některých komunikacích, které nebylo hodnoceno 

v oznámení záměru. 

Statutární město Karviná ze dne 2. 10. 2019 

Souhlasí s předmětným záměrem a požaduje posouzení záměru podle zákona. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 

1. 10. 2019 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny, odpadů, zemědělského půdního fondu, ovzduší a státní 

správy lesů nemá připomínky. Z hlediska odpadů uvádí požadavky na dokumentaci pro 

následující správní řízení. Nepožaduje posouzení záměru dle zákona.  

Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí ze dne 1. 10. 2019 

 Z hlediska územně plánovací dokumentace uvádí, že záměr lze označit jako přípustný, a to 

pouze za předpokladu, že v navazujících řízeních a následujícím procesu posouzení vlivů záměru 

na životní prostředí bude doloženo, že záměr nebude mít negativní vliv na vymezený územní 

systém ekologické stability, nebude mít negativní vliv na stávající civilizační hodnoty a přírodní 

hodnoty území, neznemožní realizaci navržených veřejně prospěšných staveb a staveb 

v rozvojových plochách. Z hlediska památkové péče požaduje, aby do dokumentace EIA byl 

doplněn vliv na dotčené památky a aby byla navržena taková opatření, kterými se předejde 

ohrožení, poškození nebo znehodnocení kulturních památek. Z hlediska ochrany přírody 

a krajiny, ochrany vod, zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy v oblasti 

myslivosti, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a veřejných zájmů dle zákona 

o pozemních komunikacích nemá připomínky a nevyžaduje posouzení záměru dle zákona. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 

30. 9. 2019 

 Uvádí, že oznámení záměru dostatečně vyhodnocuje vliv na zdraví lidí a životní prostředí 

jako přijatelný. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava ze dne 1. 10. 2019 

Konstatuje, že nemá zásadní připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona. 

Povodí Odry, státní podnik ze dne 30. 9. 2019 

Uvádí, že hornická činnost bude ovlivňovat odtokové poměry zejména významného vodního 

toku Olše a dalších drobných vodních toků. Na těchto vodních tocích Povodí Odry, státní podnik 

eviduje majetek na řece Olši v úseku říčního km 23,7000 – 29,400. Dále uvádí, že vlivy těžby 

na řeku Olši do roku 2020 již byl z podstatné části předem vyřešen a v následujících letech bude 
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zapotřebí zejména rekonstruovat Rajecký jez, případně provést na hraniční Olši prohrábku 

s odstraněním spádového objektu. V rámci drobných vodní toků sděluje, že oznámení záměru 

neobsahuje popis řešení vlivů plánované těžby na odtokové poměry některých drobných toků.  

Konstatuje, že za podmínky realizace rekonstrukce Rajeckého jezu a dalších opatření podle 

Dodatku č. 3 dohody DOH-Povod-11- 0/Olše/10 mezi OKD, a.s. a Povodím Odry, státní podnik 

o vlivu účinků dobývání ložiska černého uhlí do konce roku 2020 na vodní tok Olši v ř. km 24,580 

- 30,700 z hlediska odtokových poměrů nemá jako správce vodních toků a správce povodí Odry 

k oznámení záměru připomínky. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX Ostrava ze dne 

2. 10. 2019 

 Sděluje, že oznámení záměru neřeší celkový útlum a likvidaci obou dolů a vlivem této 

skutečnosti bude nutné následné samostatné posouzení dle § 5 odst. 3 zákona. OVSS IX 

požaduje podrobně vyhodnotit sanační a rekultivační akce v působnosti obou dolů. Dále uvádí, 

že v rámci sanací a rekultivací dochází k ukládání hlušiny ve větších mocnostech, než je žádoucí, 

a požaduje, aby u navážení hlušiny či jiných hmot bylo posouzeno nezbytné množství hlušiny 

a aby byl důsledněji respektován krajinný ráz. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu ze dne 9. 9. 2019 

 Požaduje, aby v další fázi procesu EIA bylo upřesněno, kolik množství CO2 vznikne 

energetickým využitím uhlí, které se plánuje vytěžit v rámci předpokládaného vydobytí Dolu 

Darkov a ČSM.  

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod ze dne 17. 9. 2019  

 Informuje, že k oznámení záměru nemá podstatné připomínky. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace 

mezinárodních závazků ze dne 29. 8. 2019 

 Uvádí, že k oznámení záměru nemá žádné připomínky 

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny ze dne 

2. 9. 2019 

 Konstatuje, že z hlediska dotčení zemědělského půdního fondu je příslušným úřadem Odbor 

výkonu státní správy IX Ostrava.  

Generální ředitelství ochrany životního prostředí, Polská republika ze dne 2. 10. 2019 

 Sděluje, že se Polská republika chce jako dotčená strana zúčastnit procesu posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí přesahujících hranice států. Žádá o informace a projednání témat 

změny morfologie údolí Olše a hydrologických podmínek, vysvětlení doznívajících poklesů Olše 

v úseku km 28,254 – 29,014, informace o kumulativním vlivu a rovněž o opatřeních 

minimalizujících vliv dolu a o nápravných opatřeních, zejména v kontextu vlivu na Olši a okolní 

území. Problematika odvodnění dolů a vypouštění vody do toků by měla být rovněž řešena také 

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


Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz 

ISDS: 9gsaax4  

www.mzp.cz 

8/11 

ve vztahu k útvarům povrchových vod (mj. Olše od Ropičanky RW60001411453) a ve vztahu 

k požadavkům Rámcové směrnice o vodách. Polská strana žádá o předložení analýzy vlivů, které 

mohou vzniknout po ukončení provozu dolů a po ukončení jejich odvodňování po roce 2030. Dále 

žádá o sdělení harmonogramu dalších řízení v této věci. 

Státní vodohospodářství Polské vody – Regionální vodohospodářská správa ze dne 

23. 9. 2019 

 Požaduje informace o opatřeních minimalizujících dopad, o ukončovacích poklesech řeky 

Olše, o možných dopadech po ukončení provozu dolů, zejména po ukončení jejich odvodnění. 

Uvádí, že je třeba provést posouzení dopadu na údolí řeky Olše, že nebyla projednána otázka 

ovlivnění vod. Žádá o účast Polské republiky v procesu posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí a o poskytnutí dokumentace EIA v polském jazyce. 

Spolek přátel Albrechtic ze dne 28. 9. 2019 

 Žádá, aby bylo v rámci zjišťovacího řízení provedeno posouzení v lokalitách Paseky 

a Pardubice, případně aby byla instalována měřící zařízení seizmické činnosti a občané byli 

informováni o důvodech a perspektivách projevů důlní činnosti v širším, než vyznačeném území.  

Spolek FRYGATO - EKO ze dne 25. 9. 2019 

Požaduje posouzení záměru dle zákona. Žádá o provedení odborného geologického 

průzkumu stability svahu Rájeckého kopce a doložení poklesových přímek hornických vlivů 

těžby. Dále konstatuje, že preventivní opatření proti otřesovým důlním jevům jsou neúčinná 

a nejsou dodržována, čímž dochází k poškození rodinných domů. Dle spolku finanční náklady 

OKD za škody způsobené důlní činností nepokrývají náklady na opravu poškozených nemovitostí 

a psychickou újmu. Uvádí, že chybí mapy uložení a objemu těžby jednotlivých porubů 

v dobývacích prostorech uvedených dolů a předložená mapová dokumentace poklesových izolinií 

je tedy nedostatečná. Také sděluje, že předmětný záměr má značně devastační vliv na krajinu, 

životní prostředí a zdraví obyvatel. U ukládané hlušiny požaduje doložit chemické rozbory. Dále 

požaduje zpracování kompletní samostatné dokumentace EIA pro demoliční a sanační práce 

u některých objektů Dolu ČSM sever v roce 2025. Spolek dále požaduje zpracování eko-

sociologického průzkumu zdejších obyvatel v oblasti rodinných domů k uvedenému záměru 

pokračování těžby. 

 S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků a dotčený 

stát je nutné předložit dokumentaci EIA v tištěné podobě v počtu 13 ks (2 ks kompletní výtisky 

včetně CD u obou paré + 11 ks tištěné dokumentace EIA včetně grafických příloh, přičemž 

samostatné odborné přílohy mohou být doloženy v digitální podobě pouze na přiloženém CD 

u každého výtisku) v českém jazyce včetně překladu vybraných kapitol dokumentace EIA 

v polském jazyce v tištěné a elektronické podobě.  
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje závazná stanoviska ani vyjádření dotčených správních 

orgánů, stejně tak ani příslušná rozhodnutí, povolení či souhlasy vydávané podle zvláštních 

právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení 

a nelze se proti němu odvolat. 

 

 

 

 

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

                                                                   (otisk kulatého razítka se státním znakem) 

 

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

zveřejní informaci o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do závěru zjišťovacího 

řízení nahlížet na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 

15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky 

vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (nela.zemanova@mzp.cz), 

popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na 

úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 

na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

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

(http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP485. 

 

Rozdělovník k č. j.: MZP/2019/710/9217: 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Moravskoslezský kraj, hejtman 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

Město Karviná, primátor 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

Obec Stonava, starosta 

Stonava 730, 735 34 Stonava 

Obec Chotěbuz, starosta 

Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz 
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Obec Albrechtice, starosta 

Obecní 186, 735 43 Albrechtice 

Obec Horní Suchá, starosta 

Sportovní 2/3 , 735 35 Horní Suchá 

Dotčené orgány: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ředitel 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

Městský úřad Karviná (obec s rozšířenou působností) 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava 

Valchařská 72/15, 702 00 Ostrava  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX – Ostrava 

Českých legií 5, 702 00 Ostrava 

Povodí Odry s. p. 

Varenská 49, 701 26 Ostrava 

Oznamovatel: 

OKD, a.s. 

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 

Zpracovatel oznámení: 

AZ GEO s.r.o. 

Ing. Luboš Štancl 

Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava 

Na vědomí: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

Česká inspekce životního prostředí 

Na Břehu 267, 190 00 Praha 9  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor států střední Evropy 

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 
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Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 

Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1 

Český báňský úřad 

Kozí 4, 110 01 Praha 1 

Slezské zemské muzeum 

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 

Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava 

Odbory MŽP odesláno VS pod č. j. ENV/2019/VS/15261 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků  

odbor obecné ochrany přírody a krajiny  

odbor ochrany vod 

odbor geologie 

odbor energetiky a ochrany klimatu 

Dotčený stát (odesláno samostatným dopisem č. j. MZP/2019/710/119293) 

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Dpt. Ocen Oddzialywania na Srodowisko 

Anna Jasińska, dyrektor 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Rzeczpospolita Polska 
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