
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

 

 

 

       V Ostravě dne 2. 6. 2017 

       Č. j. 923/580/17,36584/ENV/17 

 

 

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 Paskov 

v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení 

hornické činnosti 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Dobývací prostor (dále též „DP“) Staříč má celkovou 

rozlohu 42,51 km2. Výměra území původního záměru (MZP390 - hranice dotčeného 

území posuzovaného v rámci procesu posuzování tohoto záměru s předpokladem těžby 

do roku 2020) dotčeného poklesy činila 2 926 ha a zasahovala tak cca 68,83% výměry 

DP. Výměra poklesových kotlin dle skutečně odrubaných ploch z původního záměru činí 

955,2 ha, což představuje cca 22,47% výměry DP Staříč.  

Realizace záměru bude představovat zejména přesuny hmot v souvislosti se 

zásypem jam a odvozem hmoty demolovaných objektů z lokalit povrchových závodů 

Staříč, Sviadnov, Chlebovice a v závodě úpravny Paskov, a proto jsou kapacitní údaje 

dány především následujícími předpokládanými parametry:  

Celkové předpokládané objemy materiálů pro zasypání jam:  

Sviadnov: vtažná jáma St. 1/2 -18 904 m3,  výdušná St.1/1 – 26 661 m3 

Staříč: vtažná jáma St. 2/4 – 18 668 m3, výdušná St.2/3 – 42 500 m3 

Chlebovice: vtažná jáma St. 3/6 – 21 753 m3, výdušná St.3/5 – 35 032 m3 

Celkové předpokládané objemy pro přepravu materiálů z demolic v závodech:  

Sviadnov:           45 818 m3 

Staříč:            68 080 m3 

Chlebovice:           39 403 m3 

Paskov: demoliční materiál na skládku            275 758 m3 

demoliční materiál do šrotu            240 471 m3 

 

 

Umístění: kraj: Moravskoslezský 

obec: Brušperk, Fryčovice, Frýdek-Místek, Hukvaldy, 

Krmelín, Palkovice, Paskov, Staříč, Sviadnov, Žabeň, 

Řepiště, Ostrava  

k. ú: Brušperk, Fryčovice, Chlebovice, Frýdek, Lysůvky, 

Lískovec u Frýdku-Místku, Rychaltice, Krmelín, 

Palkovice, Paskov, Staříč, Sviadnov, Žabeň, Řepiště, 

Hrabová 
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Charakter záměru: Na Dole Paskov se v roce 2017 předpokládá zahájení likvidace dolu. 

Ve vazbě na ukončení dobývání uhlí dojde především k likvidaci objektů, které přímo 

souvisí s hornickou činností v povrchových závodech Dolu Paskov, a to 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 u řeky Ostravice a nádrží Pilíky, neboť tento areál bude po ukončení těžby 

neperspektivní (bude ukončen transport vytěžené suroviny a ukládání hlušiny na odvaly). 

Realizace záměru bude probíhat 4 až 5 let. 

Realizací záměru budou dotčeny: 

- Plocha postižená poklesy přetrvávajícími po ukončení těžby, nalézající se převážně v DP 

Staříč a jen mírně přesahující jeho západní hranici na katastrálním území Fryčovice 

(přičemž hranice poklesové plochy po roce 2016 nedosahují hranic území poklesů 

předpokládaných a posuzovaných v rámci procesu posuzování záměru MZP390 

s předpokladem těžby do roku 2020). 

- Území povrchových areálů jednotlivých důlních lokalit v zónách určených technickým 

plánem likvidace dolu.  

- Podzemní části dolů a jejich zajištění.  

- Vodní nádrže a odkaliště mimo plochu postiženou poklesy, využívané dolem nebo 

postižené činností dolu v minulosti s dosud neukončenou rekultivací, případně sanací. 

- Území odvalů úpravny Paskov, využívané Dolem Paskov při úpravě uhlí.  

- Území dopravních cest využívaných při úpravě a expedici produktů dolu. 

- Území vodních toků dotčených ukončením čerpání vody potřebné k činnosti dolu 

a sloužících jako recipienty pro vypouštění důlních vod.  

Za nejvýznamnější charakteristiku podzemní těžby uhlí lze z hlediska ovlivnění 

životního prostředí pokládat poklesy terénu, které mění jeho konfiguraci, a v důsledku 

toho mohou měnit také režim povrchových a podzemních vod. Poklesy budou pokračovat 

ještě po ukončení hornické činnosti. Maximální pokles se očekává do 30 cm, významně 

menší, než předpokládala původně vyhodnocená a schválená hornická činnost do roku 

2020. V podmínkách Dolu Paskov je možno počítat s rozložením deformace povrchu 

po dobývání na 5 let, přičemž v 1. roce nastane na povrchu 9% celkového poklesu, v 2. 

roce 48%, ve 3. roce 85%, ve 4. roce 97% a v 5. roce 100%. 

Dále realizace záměru bude představovat návozy materiálu pro uzavření důlních 

jam (přepravní trasy, souvislost akustické a imisní zátěže), nakládání s materiály 

z demolic povrchových objektů (objektů při vyústění důlních děl na povrch a objektů 

v bezpečnostním pásmu jam) na povrchových závodech Sviadnov, Staříč a Chlebovice 

a v závodě úpravny Paskov (včetně přepravních tras) a rekultivační práce (včetně 

technické rekultivace ve spojení s návozy hlušiny, apod.).  

Realizací jednotlivých částí záměru současně může v místě záměru a jeho okolí 

docházet ke kumulaci negativních vlivů (možným souběhem dopravních vlivů na určitých 

úsecích dopravních tras může dojít ke znečišťování ovzduší a působení hluku apod.)  

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

2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti“ naplňuje dikci bodu 2.1 (Těžba uhlí 

nad 100 000 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu jako změna záměru podle § 4 odst. 

1 písm. c) zákona, která by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí. 

 

Oznamovatel: OKD, a.s., Důlní závod 3  

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná  

 

Zpracovatel oznámení podle přílohy č. 3 (dále též „oznámení“):  

RNDr. Milan Macháček - EKOEX Jihlava 

Holíkova 3834/7, 586 01 Jihlava 

 

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda 

záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. 



 3 

Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí, 

odbor výkonu státní správy IX (dále jen „MŽP OVSS IX“).  

Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků 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 Paskov v období 2011 - 2020; 

změna záměru - ukončení hornické činnosti  

 

může mít významný vliv  

na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. 

 

MŽP OVSS IX v souladu s § 7 odst. 7 zákona konstatuje, že do dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je nutné doplnit následující: 

 

1. Návrh využití železniční přepravy mezi lokalitami Důl Paskov a Důl Staříč. Dále 

zpracovat a s dotčenými obcemi projednat návrh rovnoměrného rozptýlení 

dopravních tras za účelem minimalizace vlivu na obyvatelstvo, včetně využití 

komunikace (na pozemku parc. č. 2172 v k.ú. Paskov a pozemku parc č. 1965/71 

v k.ú. Staříč) přes Oprechtice (sjezd z D56) na lokalitu Důl Staříč a využití mostu 

přes D56 – sjezd na parc. č. 1728/7 v k.ú. Staříč. 

2. Variantní návrh řešení dovozu popílkocementové směsi s ohledem na vhodnost 

(zejména z hlediska délky přepravních tras) jejich využití, včetně nároků na dovoz 

materiálů na výrobu směsi samotné. 

3. Konkrétní možné varianty řešení zásypu jednotlivých jam a jejich dopadů 

a navazující dopravu.  

4. Konkrétní technická řešení sanace a rekultivace jednotlivých odvalů a nádrží, 

případně dalších ploch negativně ovlivněných hornickou činností v dotčeném území, 

včetně rekultivací, u kterých se v oznámení uvádí, že nebudou realizovány 

oznamovatelem. U všech sanací a rekultivací doplnit konkrétní termíny realizace, 

zejména dokončení technických prací. 

5. Řešení odvalu D včetně přepravy hlušiny a s tím spojené vlivy (prašnost, 

bezpečnost, hluk, životní prostředí, hydrologické podmínky atd.). Konkretizovat 

morfologické řešení odvalu. 

6. Řešení změny odtokových poměrů na severovýchodním úpatí odvalu D a paty 

protisvahu lokality Záryje, kde dochází k vytváření bezodtokých míst díky tlaku 

odvalu na podloží. 

7. Hydrogeologický a hydrotechnický posudek a posudek pro režim čistírny odpadních 

vod v rámci řešení vodohospodářského systému i ve vazbě na posouzení nutnosti 

zachování v provozu alespoň čerpací stanice Pilík 3 nebo jiného vodního zdroje.  

8. Způsob hospodaření s vodou (jak bude zajištěn přítok vod do nádrží Pilíky, který 

zajistí vhodné biologické parametry v nádržích) včetně vlivů na nádrže Kuboň 1 

a Kuboň 2 v k.ú. Paskov a na vodní tok Křibec. 

9. Monitoring chemismu podzemních vod ve stávajícím rozsahu u odvalů a odkališť pro 

období do doznění poklesové aktivity terénu. 

10. Způsob odstraňování demoličního odpadu (beton, cihly), který má být uložen dle 

oznámení na skládku odpadů provozovanou společností Frýdecká skládka, a.s. Tato 

skládka je prioritně zaměřena na odstraňování komunálního odpadu města Frýdku-

Místku a obcí z okolí a její kapacita neumožňuje přijetí množství odpadu uvedeného 

v oznámení. Dále vysvětlit rozpor mezi maximálním množstvím odpadů uvedeným 

na str. 27 a údajů v tabulce Odvoz odpadů na Frýdeckou skládku, a.s. uvedenou 

na str. 28 oznámení. 
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11. Míru zvlhčení materiálu při procesech, které budou spojeny se zpracováním 

demoličního materiálu a manipulací materiálu určeného k rekultivaci. 

12. Opatření na snižování fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek dle Programu 

zlepšování kvality ovzduší – aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 

a to zejména opatření BB2 (Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, 

pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného 

prostranství/z manipulace se sypkými materiály) a opatření BD1 

(Zpřísňování/stanovování podmínek provozu). Pokud bude nutné použít k přepravě 

materiálů automobily, zpracovat systém kontroly automobilového provozu 

na pozemních komunikacích tak, aby bylo možné ověřit, že se používají nejlepší 

dostupné technologie (ideálně Euro VI). 

13. Sanační opatření na řece Olešná (viz projektová dokumentace „Sanace vlivů důlní 

činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“, HydroIdea s r.o.). 

14. Závěry „Studie odtokových poměrů v dobývacím prostoru Staříč“, Sweco 

Hydroprojekt, a.s.  

15. Případně nový návrh sanací dle aktuálních prognóz výsledných celkových poklesů, 

pokud se liší od původních prognóz. 

16. Závazná opatření k minimalizaci hluku z provozu stavební techniky v lokalitě 

Sviadnov (viz hluková studie, RNDr. V. Suk a Ing. P. Kucielová, Ph. D., 12/2016). 

17. Záruky a ověřitelný systém kontroly, že z podzemí budou vyklizeny veškeré 

nebezpečné látky (např. součásti a náplně strojů a zařízení; ropné látky, PCB, 

radionuklidy aj.), které by mohly do budoucna způsobit znečištění podzemních vod. 

18. Návrh opatření pro účely vypořádání důlních škod fyzických a právnických osob. 

19. Návrh systému měření poklesů terénu a pohybu hladin podzemní vody, včetně 

průběžného ověřování jejího možného znečištění. 

20. Řešení vypořádání veškerých zásob v dobývacím prostoru Staříč včetně zpracování 

návrhu způsobu jejich ochrany. Dále zohlednit připomínky vznesené v odborném 

vyjádření České geologické služby. 

21. Odstranit chyby v oznámení záměru (celkem 5 x je v oznámení uvedeno Důl Dukla 

a důlní pole Dolu Dukla, přičemž se jedná o realizaci záměru v DP Staříč).  

22. Plnou moc oprávněného zástupce oznamovatele. 

23. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které 

jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních. V této souvislosti na 

úvod dokumentace zařadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly 

jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.  

 

Odůvodnění:  

 

Ke zveřejněnému oznámení záměru byly v obdržených vyjádřeních vzneseny 

relevantní odůvodněné připomínky a požadavky na zpracování dokumentace, na jejichž 

základě lze konstatovat, že v předloženém oznámení záměru nejsou dostatečně 

vyhodnoceny oblasti dle výše uvedených bodů. 

Jedná se o vyjádření následujících subjektů (vyjádření jsou uvedena dle data 

doručení vyjádření na MŽP OVSS IX). 

- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

(vyjádření č.j. SBS 08307/2017/OBÚ-05 ze dne 17. 3. 2017); 

- Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů (vyjádření č.j. 18198/ENV/17, 

1061/720/17 ze dne 22. 3. 2017); 

- Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod (vyjádření č.j. 18198/ENV/17, 

625/740/17 ze dne 5. 4. 2017); 

- Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

(vyjádření č.j. MSK 35904/2017 ze dne 5. 4. 2017); 
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- Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (vyjádření 

č.j. MMFM 34450/2017 ze dne 4. 4. 2017); 

- Mgr. Jiřího Kubaly zastupujícího na základě plné moci obce Fryčovice, Krmelín, Staříč, 

Sviadnov, Žabeň a město Paskov (vyjádření č.j. S/110/17/OKD ze dne 10. 4. 2017); 

- Obce Řepiště (vyjádření č.j. Rep240/2017 ze dne 5. 4. 2017); 

- České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava (vyjádření č.j. 

ČIŽP/49/IPP/1703534.002/17/VMJ ze dne 7. 4. 2017); 

- Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší (vyjádření č.j. 

18198/ENV/17, 747/780/17 ze dne 10. 4. 2017); 

- Ministerstva životního prostředí, odboru geologie (vyjádření č.j. 18198/ENV/17, 

406/660/17 ze dne 12. 4. 2017); 

- České geologické služby (vyjádření č.j. ČGS-441/17/0386*SOG-441/220/2017 ze dne 

27. 3. 2017); 

- Povodí Odry s. p. (vyjádření č.j. 03826/921/15/17 ze dne 5. 4. 2017); 

- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

územního pracoviště Frýdek - Místek; (vyjádření č.j. KHSMS 12833/2017/FM/HOK 

ze dne 12. 4. 2017); 

- Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny (vyjádření 

č.j. 18198/ENV/17, 1077/610/17 ze dne 27. 4. 2017). 

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici 

v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační 

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

životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV9187 v sekci závěr 

zjišťovacího řízení. 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 10. 3. 2017. Informace o tom, kdy a kde je 

možno do oznámení záměru nahlížet, byla na úřední desce Moravskoslezského kraje 

zveřejněna dne 20. 3. 2017. 

V průběhu zjišťovacího řízení obdrželo MŽP OVSS IX vyjádření Mgr. Jiřího Kubaly 

zastupujícího na základě plné moci obce Fryčovice, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Žabeň 

a město Paskov, ve kterém uvádí, že obce požadují záměr posoudit v plném rozsahu 

zákona. Posouzení záměru v plném rozsahu zákona požaduje ve svém vyjádření také 

obec Řepiště. Společnost Povodí Odry s. p., Ministerstvo životního prostředí, odbor 

geologie, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, a Krajská 

hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 

Frýdek – Místek vznesly, ve svých vyjádřeních konkrétní podmínky pro další postup.  

MŽP OVSS IX obdrželo dne 25. 4. 2017 od oznamovatele dopis, v němž žádá 

o prodloužení lhůty pro ukončení a vydání závěru zjišťovacího řízení do 31. 5. 2017 s tím, 

že prodloužení využije k projednání připomínek k oznámení vznesených ve vyjádření 

dotčených obcí a dotčených správních úřadů. 

Dne 16. 5. 2017 obdrželo MŽP OVSS IX sdělení Mgr. Jiřího Kubaly, že obec Staříč 

na jednání zastupitelstva dne 15. 5. 2017 nezměnila usnesení zastupitelstva 

z 10. 4. 2017, ve kterém žádala provedení posouzení záměru v celém rozsahu zákona 

z důvodů dalekosáhlých dopadů záměru a vzhledem k významným pochybnostem 

o úplnosti a správnosti zpracovaného oznámení. Dále Mgr. Jiří Kubala ve svém sdělení 

konstatuje, že s ohledem na společný postup zastupovaných obcí je zřejmé, že žádost 

oznamovatele o prodloužení lhůty pro ukončení zjišťovacího řízení do 31. května 2017 je 

nyní bezpředmětná, neboť k dohodě s obcemi nedošlo, a proto žádá o bezodkladné 

vydání závěru zjišťovacího řízení. 

Dne 25. 5. 2017 obdrželo MŽP OVSS IX od oznamovatele další dopis, ve kterém 

uvádí, že vzhledem k probíhajícím jednáním o možnosti uzavření dohody s obcemi žádá 

další prodloužení lhůty pro ukončení a vydání závěru zjišťovacího řízení. MŽP OVSS IX 
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považuje tuto žádost za irelevantní vzhledem k tomu, že obce svá vyjádření nezměnily, 

jak vyplývá i z dalšího sdělení Mgr. Jiřího Kubaly doručeného téhož dne. 

MŽP OVSS IX považuje za zásadní zejména umístění záměru v oblasti s vysokou 

imisní zátěží ovzduší, dále pak nesouhlasná vyjádření dotčených územních 

samosprávných celků (Fryčovice, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Paskov, Řepiště a Žabeň), 

v nichž požadují záměr posoudit v plném rozsahu zákona, připomínky Povodí Odry s. p., 

Ministerstva životního prostředí, odboru geologie a celkovou nedostatečnou konkretizaci 

záměru. 

 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků požaduje příslušný úřad předložení dokumentace v tištěné verzi 

v počtu 21 ks včetně 1 ks v elektronické verzi na CD. 

 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani 

příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 

vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

 

 

 

 

Ing. Tomislav Střelec, CSc. 

ředitel odboru 

výkonu státní správy IX 

(otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona 

neprodleně zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je 

podle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením 

dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-

mailovou zprávou (marta.lapcikova@mzp.cz), popř. písemně příslušný úřad 

o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším 

možném termínu. 

 

 

Rozdělovník: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 

 Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek 

 Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

 Město Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk 

 Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy 

 Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice 
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Dotčené správní úřady: 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 

1148, 738 22 Frýdek-Místek 

 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava 

 Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, odbor stavebně správní, 

Bažanova 4, Hrabová 720 00 Ostrava 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 

7, 728 92 Ostrava 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72 

702 00 Ostrava 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 

Veleslavínova 1598/18, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Dále obdrží: 

 Oznamovatel: OKD, a. s., Ing. Radim Tabášek, Stonavská 2179, 735 06 Karviná – 

Doly 

 Zpracovatel oznámení: RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 

586 01 Jihlava 

 Mgr. Jiří Kubala, zastupující na základě plné moci obce Fryčovice, Krmelín, Staříč, 

Sviadnov, Řepiště, Žabeň a město Paskov, J. V. Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek 

 Povodí Odry s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 

Praha 10 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
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