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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 Praha 10 – Vršovice, Vršovická 65 

 
odbor výkonu státní správy IX 

Pracoviště: 702 00 Ostrava, Čs. legií 5 
 
 

ZÁPIS 
 

z veřejného projednání ve smyslu ustanovení § 17 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 a ustanovení § 3 vyhlášky MŽP 
č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí, záměru 

 
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; 

změna záměru - ukončení hornické činnosti“ 

konaného dne 6. 3. 2018 od 15:00 hodin v kině Panorama Paskov. 
 

 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

  
1. Průběh posuzování záměru před veřejným projednáním 
 
• Dne 6. 2. 2017 oznamovatel (OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná) 

doručil oznámení o vlivech záměru na životní prostředí na Ministerstvo životního 
prostředí. 

• Dne 2. 3. 2017 převedl ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence Ministerstva životního prostředí na odbor výkonu státní 
správy Ministerstva životního prostředí v Ostravě (dále jen „ministerstvo“) k přímému 
zajištění proces posuzování tohoto záměru. 

• Dne 10. 3. 2017 bylo zahájeno zjišťovací řízení a oznámení záměru bylo zasláno 
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům 
k vyjádření. Informace o tom, kdy a kde je možno do oznámení záměru nahlížet, byla 
na úřední desce Moravskoslezského kraje zveřejněna dne 20. 3. 2017. 

• Na základě obdržených vyjádření byl dne 2. 6. 2017 vydán závěr zjišťovacího řízení, 
ve kterém bylo konstatováno, že předložený záměr „Pokračování hornické činnosti 
OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické 
činnosti“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona 
a je nutno předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. 

• Dokumentaci (srpen, 2017) ministerstvo obdrželo dne 1. 9. 2017. Dne 14. 9. 2017 
byla dokumentace zaslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 
správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace o rozeslání dokumentace 
byla zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 
19. 9. 2017.  

• K dokumentaci obdrželo ministerstvo celkem 14 vyjádření, a to vyjádření statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Hrabová; Mgr. Jiřího Kubaly, zastupujícího na 
základě plné moci obce Fryčovice, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Řepiště, Žabeň a město 
Paskov; Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství; Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí 
a zemědělství; České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava; 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Frýdek-Místek; Obvodního báňského úřadu pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého; státního podniku Povodí Odry; společnosti Green 
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Gas DPB, a.s.; Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší; odboru 
ochrany vod; odboru geologie včetně přílohy České geologické služby a odboru 
odpadů a dále veřejnosti (1 občan). 

• Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/2017 Sb.“). Dle čl. II bodu 2. 
přechodných ustanovení tohoto zákona se posuzování vlivů na životní prostředí 
zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula 
lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 
zákona č. 100/2001 Sb., dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění účinném od 1. 11. 2017; příslušný úřad se 
nemění. 

• Dne 10. 11. 2017 ministerstvo pověřilo zpracováním posudku pana Luboše Štancla, 
který si dokumentaci (srpen, 2017) včetně všech podkladů potřebných 
pro zpracování posudku osobně převzal dne 15. 11. 2017. (tzn., že ve smyslu 
ustanovení § 8 odst. 5 zákona ve znění účinném od 1. 11. 2017 lhůta pro vrácení 
dokumentace k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov 
v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti“ dosud 
neuplynula). 

• Dne 27. 11. 2017 obdrželo ministerstvo dopis zpracovatele posudku, v němž 
doporučuje dokumentaci vrátit k přepracování, neboť neobsahuje údaje, které zákon 
nově vyžaduje.  

• Dne 5. 12. 2017 ministerstvo v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona posuzování 
vlivů na ŽP ve znění od 1. 11. 2017 vrátilo oznamovateli dokumentaci k přepracování 
s tím, že tato dokumentace musí současně reagovat na všechna vyjádření obdržená 
k dokumentaci ze srpna, 2017. V této souvislosti ministerstvo doporučilo na úvod 
přepracované dokumentace zařadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem 
byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.  

• Dne 2. 1. 2018 obdrželo ministerstvo přepracovanou dokumentaci (prosinec, 2017), 
kterou dne 8. 1. 2018 zaslalo dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření. Současně téhož dne zaslalo 
přepracovanou dokumentaci zpracovateli posudku. Informace o rozeslání 
dokumentace byla zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje dne 12. 1. 2018.  

• Ministerstvo k přepracované dokumentaci obdrželo v zákonné lhůtě (do 11. 2. 2018, 
respektive 12. 2. 2018) celkem 14 vyjádření, a to vyjádření statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Hrabová; Mgr. Jiřího Kubaly, zastupujícího na základě 
plné moci obce Fryčovice, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Řepiště, Žabeň a město Paskov; 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství; 
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství; České 
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava; Krajské hygienické 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-
Místek; Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého; státního podniku Povodí Odry; společnosti Green Gas DPB, a.s.; 
Sodovkárna R. Sýkora s.r.o.; RESIDOMO, s.r.o.; Advanced World Transport a.s.; 
Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod a odboru odpadů. 

• Vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti k přepracované dokumentaci ministerstvo 
neobdrželo. 

• Dne 22. 2. 2018 byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání s datem, místem 
a hodinou jeho konání.  
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2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání záměru, ve smyslu ust. § 17 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí se uskutečnilo dne 6. 3. 2018 od 15:00 v kině Panorama Paskov (Nádražní 573, 
739 21 Paskov). 
Informace o rozeslání pozvánky na veřejné projednání byla zveřejněna na úřední desce 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 26. 2. 2018. 
 
3. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické 
činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické 
činnosti“ (prosinec, 2017) na životní prostředí. 

4. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byla pověřena Ing. Marta Lapčíková, Ph.D. (dle ust. § 3 odst. 
2 vyhlášky MŽP č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí). Z průběhu veřejného 
projednání byl pořízen zvukový záznam (ust. § 17 odst. 5 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí), s čímž byli přítomní veřejného projednání seznámeni. 
 
5. Účastníci veřejného projednání 

• Zástupce oznamovatele: Ing. Radim Tabášek a Ing. Zděnek Koval 
• Zpracovatel dokumentace: RNDr. Milan Macháček 
• Zpracovatel rozptylové studie a autorizovaného posouzení vlivů záměru na veřejné 

zdraví: RNDr. Alexander Skácel, CSc. 
• Zpracovatel posudku: Ing. Luboš Štancl 
• Zástupce ministerstva: Ing. Leo Kraina, Ing. Marta Lapčíková, Ph.D. a Ing. Renáta 

Krausová 
• Zástupce statutárního města Frýdku-Místku: Bc. Pavel Machala a p. Pavel Osina 
• Zástupce statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová: Ing. Bohumil Rundt 
• Zástupce obcí Fryčovice, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Řepiště, Žabeň a města Paskov: 

Mgr. Jiří Kubala  
• Zástupce společnosti Green Gas DPB, a.s.: Ing. Miroslav Kubíček a Ing. Jolana 

Maluchová 
• Zástupce společnosti Sodovkárna R. Sýkora s.r.o.: Marian Sýkora  
• Zástupce společnosti RESIDOMO, s.r.o.: p. Kamil Wdówka 
• Zástupce společnost Advanced World Transport a.s.: p. Marek Ptáčník a p. Tomáš Hájek 
• Veřejnost asi 20 občanů 
 
Celkem se veřejného projednání zúčastnilo asi 50 osob. 

 
6. Program veřejného projednání 

Úvod  
Vystoupení zástupce oznamovatele  
Vystoupení zpracovatele dokumentace 
Diskuse 
Závěr 
 
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Veřejné projednání zahájil Ing. Leo Kraina a přivítal přítomné. Poté Ing. Marta Lapčíková, 
Ph.D. pověřena řízením veřejného projednání představila zástupce jednotlivých 
zúčastněných stran a seznámila přítomné s podstatou a účelem procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí. Dále je seznámila s dosavadním průběhem posuzování 
projednávaného záměru, včetně časového přehledu dosud proběhlých úkonů posuzovacího 
procesu. 



4 

 

Ing. Radim Tabášek seznámil přítomné s projednávaným záměrem, který předpokládá 
ve vazbě na ukončení dobývání uhlí na Dole Paskov především likvidaci objektů, které 
přímo souvisí s hornickou činností v lokalitách Staříč, Sviadnov a Chlebovice 
a k zabezpečení důlních děl v každém z uvedených závodů („ekologický“ výkliz a uzavírání 
větrných oblastí, likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch, likvidace objektů 
v bezpečnostním pásmu jam). Součástí realizace záměru bude rovněž likvidace úpravny 
Paskov nacházející se v lokalitě bývalého povrchového závodu Paskov. Realizace záměru 
bude probíhat 4 až 5 let. 
 
RNDr. Milan Macháček – zpracovatel dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí seznámil přítomné s jednotlivými částmi dokumentace.  
 
Ing. Luboš Štancl - zpracovatel posudku seznámil přítomné, na základě kterých podkladů 
vypracuje posudek na dokumentaci projednávaného záměru. 
 
Následně byla zahájena diskuse.  
 

V diskuzi byla projednávaná zejména tato témata: 

- ukončení prací spojených se zahlazením změn po ukončení těžby, 
- postup likvidace objektů spojených s těžbou v ochranném pásmu těžních věží 

do vzdálenosti cca 50 metrů, 
- problematika zasypání vtažných jam materiálem, který není nasákavý a má určitou 

hrubost včetně jeho doplnění cemento-popílkovou směsí, 
- řešení vodního hospodářství (včetně nádrží Pilíky) a stávající kanalizace, 
- řešení rekultivačních akcí včetně odvalu Strážnice, 
- hluk z dopravy vyvolaný realizací záměru, 
- dopravní zátěž při zavážení jednotlivých jam včetně zásypového materiálu,  
- řešení dopravy (nákladní automobily nebo po železnici) a likvidace odpadů z demolic, 
- využití území po likvidaci objektů souvisejících s hornickou činností, 
- bezpečnost v souvislosti s možnými úniky metanu z podzemí, 
- problematika hladiny podzemní salinní vody. 

Na dotazy odpovídali zástupci oznamovatele, zpracovatel dokumentace a zpracovatel 
rozptylové studie, který zpracoval také autorizované posouzení vlivů předmětného záměru 
na veřejné zdraví. Ministerstvo konstatuje, že na veřejném projednání byly souladu s § 3 
odst. 5 vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, zodpovězeny a projednány 
všechny otázky a připomínky k dokumentaci. Obecně lze konstatovat, že dotazy vznesené 
na veřejném projednání byly shodné s připomínkami a požadavky obsaženými 
ve  vyjádřeních obdržených k dokumentaci.  

Zpracovatel posudku konstatoval, že vyhodnotí dotazy a připomínky vznesené na veřejném 
projednání a relevantní připomínky zapracuje do návrhu závazného stanoviska, který bude 
součástí posudku.  
 
III. ZÁVĚR 
 
Závěrem veřejného projednání bylo konstatováno, že vlivy záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví byly v souladu se zákonem 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, projednány. 

Na závěr bylo dále uvedeno, že z veřejného projednání bude vyhotoven zápis, následně 
bude Ing. Lubošem Štanclem zpracován posudek k projednávanému záměru.  

Ministerstvo v souladu s ust. § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku 
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
obdržení posudku.  



5 

 

Jako osoba pověřená řízením veřejného projednání konstatuji, že byla splněna všechna 
zákonná ustanovení pro veřejné projednání k výše uvedenému záměru podle příslušných 
ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 vyhlášky MŽP č. 453/2017 Sb., o odborné 
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 
na životní prostředí. 
 
Veřejné projednání bylo ukončeno v 18:35 hodin. 
 
Zápis z veřejného projednání bude zveřejněn v Informačním systému EIA na webových 
stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru OV9187 současně se 
stanoviskem a posudkem. 

 
 
 
Zápis byl zpracován s využitím zvukového záznamu z veřejného projednání. 

(Pozn.: Nejedná se o doslovný přepis zvukového záznamu, ale pouze o stručný zápis 
průběhu veřejného projednání. Všichni přítomní byli se způsobem vypracování zápisu 
z veřejného projednání seznámeni a poučeni ještě před začátkem diskuse.) 

 
 
 
V Ostravě, dne 19. 3. 2018 
 
 
 

      Zpracovala: Ing. Marta Lapčíková, Ph.D. 
      pověřena řízením veřejného projednání 


