OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Číslo jednací: SBS 31714 /2017/OBÚ-05/28
V Ostravě dne 26. 3. 2018

ROZHODNUTÍ
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také jen
„OBÚ“), na základě žádosti ZDK/Ing.Ko/182/OPV/Ing.Bi/48 ze dne 18. 9. 2017 organizace
OKD, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 2900, IČ 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, podané
zmocněncem Ing. Miroslavem Konečným, závodním dolu Důlního závodu 1, lokalita
Karviná, se sídlem ul. Čs. armády, č.p.1, Doly, 735 06 Karviná, který jedná na základě plné
moci ze dne 9. 12. 2016,

I.
povoluje
podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 61/1988 Sb.“),
organizaci OKD, a. s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2900, IČ 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (dále
také jen „organizace“), hornickou činnost - dobývání výhradního ložiska v dobývacím
prostoru Karviná – Doly I na Důlním závodě 1, lokalita Karviná, se sídlem ul. Čs. armády
č.p. 1, PSČ 735 06 Karviná - Doly, v rozsahu podle „Plánu dobývání porubů č. 11 2831
a č. 11 2832 ve 28. sloji v 11. kře na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná“ zn. PBP/Ing.Bi,
ze dne 11. 9. 2017, zpracovaného báňským projektantem Ing. Jiřím Bilanem a schváleného
závodním dolu Ing. Miroslavem Konečným dne 18. 9. 2017, spočívající v dobývání porubů
č. 11 2831 a č. 11 2832 ve 28. sloji, v 11. kře.
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II.
Zamítá
podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.,
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, námitky účastníků
řízení:
1. pana Boleslava Mrajca, bytem nám. Ondry Foltýna 28/81, 733 01 Karviná-Staré Město
a p. Emilie Mrajcové, bytem nám. Ondry Foltýna 9/31, 733 01 Karviná-Staré Město,
ze dne 31. 10. 2017, jako nedůvodné,
2. Spolku za práva občanů Dětmarovice, z.s., IČ 26626951, se sídlem č.p. 1302, 735 71
Dětmarovice, ze dne 8. 11. 2017, jako nedůvodné.

III.
Stanoví
podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.,
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky
hornické činnosti:
1. Organizace musí zachovat stávající rozsah sledování svislých posunů na pozorovacích
přímkách v dobývacím prostoru Karviná – Doly I Důlního závodu 1 po dobu 5 let
od ukončení dobývání v porubech č. 11 2831 a č. 11 2832.
2. Organizace musí pokračovat v monitoringu hladin podzemní vody na objektech IV-3, lv-6,
lv-7, KPV-10, KO-6, KO-MV-4, KO-MV-6, KO-MV-8, Pd-12, S-279, S-171, St1, St2, St3
a vrt X.
3. Organizace musí navýšit hráz oddělující Karvinský potok od zátopy Kozinec tak, aby
došlo k zamezení kontaktu (přelivu) vody Karvinského potoka a poklesové zátopy
Kozinec.
4. Organizace musí pokračovat v monitoringu hladiny podzemní vody na objektech
KO MV 3, KO-MV-6 a lv-7 a jeho výsledky zasílat vodoprávnímu úřadu Karviná.
5. Organizace musí provádět sanace a rekultivace v rozsahu a časových termínech dle
platného znění „Plánu sanace a rekultivace“.
6. Organizace musí zajistit průběžné monitorování vlivů těžby na významné krajinné prvky
a poklesy území, včetně zamokření a zátop, odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobou a na náklady těžební organizace musí být realizována opatření z toho vyplývající.
Závěry monitoringu musí organizace předkládat Městskému úřadu Orlová, odboru
životního prostředí, vždy v termínu do 31. 3. následujícího roku,
7. Organizace musí průběžně sledovat kvalitu vod ve vodních plochách, které budou vznikat
při poklesech terénu, úroveň hladiny a kvalitu podzemních vod v jejich okolí.
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8. Významné krajinné prvky, jejichž ochrana vyplývá ze zákona, musí organizace maximálně
chránit, veškeré zásahy do nich musí organizace konzultovat s odborem životního prostředí
Městského úřadu Orlová.
9. Zavést systém pravidelného informování veřejnosti o plánovaných aktivitách společnosti,
které mají nebo potenciálně mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Informace
podávaná minimálně jedenkrát za rok musí obsahovat aktualizované následující body:
a. Prezentaci aktualizovaných těžebních postupů vzhledem ke konkrétnímu řešenému
území na základě konkrétní báňsko-technické situace.
b. Výsledky aktuálních výstupů monitoringu poklesů terénu v území dotčeném hornickou
činností, zejména ve vztahu k výstupům měření jednotlivých monitorovacích bodů
v obcích, v okolí odkališť a dalších dohodnutých monitorovacích bodech.
c. Výsledky aktuálních výstupů monitoringu kvality povrchových a podzemních vod jak
z požadovaných profilů říční sítě, tak z požadovaných odběrových míst stojatých vod.
d. Informace o vzniku mimořádných situací, které mohly způsobit nebo způsobily
významné ovlivnění kvality životního prostředí, např. indikace zhoršení kvality
povrchových vod.
e. Výsledky monitoringu seismických jevů a svahových deformací.
10. Průběžně provádět topografické měření deformací terénu; výsledky aplikovat na řešení
důlních škod vznikajících na prvcích dopravní, inženýrské a bytové infrastruktury, záborů
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), pozemků určených k plnění funkcí lesa
(dále jen „PUPFL“), kvality podzemní a povrchové vody a cílového řešení sanačních
a rekultivačních akcí.
11. Na základě reálného vývoje těžby uhlí, reálně měřených poklesů terénu
a aktualizovaného předpokladu rekultivace navrhnout pro jednotlivé etapy záměru
a s dotčenými územně samosprávnými celky a dotčenými správními úřady projednat
případné změny harmonogramu rekultivace, konkretizace technické a prostorové
realizace a postupné biologické rekultivace, případně jejich cílových stavů a zapracovat
je do návrhu plánu rekultivace a sanace na následujících pět let, a tento jedenkrát za rok
předložit ke schválení příslušnému správnímu úřadu.
12. Při návrhu a realizaci rekultivací (zejména v období navazujícím na období řešené po
roce 2010) zohlednit skutečnost, že cílem rekultivace má být funkční krajina propojená
sítí vodních toků a mokřadů, kolem nichž se mohou vyvíjet společenstva blízká
původním biotopům (např. lužním lesům), případně tyto původní biotopy uchovat tam,
kde dosud zůstaly zachovány. Nové, lužním lesům blízké biotopy, navrhnout pokud to
bude možné, v rozsahu původních lužních lesů, které v záměrem dotčeném území zanikly
v důsledku hornické činnosti. Při návrhu rekultivací proto respektovat stávající
biokoridory a funkčním způsobem je zahrnout do řešení území.
13. Před zahájením sanačních a rekultivačních prací zajistit aktualizaci zoologických
a biologických průzkumů včetně provedení inventarizace dřevin. Další projektování
a zásahy provádět na podkladě odborného posouzení výsledků provedených průzkumů.
14. Cílový stav sanačních a rekultivačních akcí v oblastech biocenter a biokoridorů směřovat
dle možností ke stavu navrženému schválenými územními plány dotčených měst a obcí.
15. V místech, kde dojde k poklesům a změnám v terénu, které způsobí rozdíl v charakteru
biotopu od původního nebo předpokládaného stavu, projednat změnu územního plánu
z hlediska charakteru územních systémů ekologické stability.
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16. V rámci návrhu cílového řešení rekultivovaných lokalit důsledně respektovat polohy
nejvýznamnějších přírodních prvků – rybníků, tůní, vegetačního doprovodu toku
a významných porostů mimolesních porostů dřevin a keřů.
17. V rámci další projektové přípravy rekultivačních akcí, zajistit pro jednotlivé akce,
při kterých dojde k zásahům do kvalitních ekosystémů (včetně sekundárních, např.
náletová zeleň na odvalech, poklesové tůně a mokřady, oživené odkalovací nádrže apod.)
vypracování biologického hodnocení, jehož součástí bude podrobné vyhodnocení
aktuálního stavu bioty a budou navržena opatření ke zmírnění vlivů akce na rostliny
a živočichy.
18. Zajistit ekologický (biologický) dozor odborně způsobilé osoby, jejímž úkolem bude
na základě postprojektové analýzy a průběžného navrhování prevence možných
negativních dopadů na floru, faunu a ekosystémy operativně předcházet destrukci nebo
nepřijatelnému poškození biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (nebo
druhů regionálně významných).
19. Ve spolupráci s ekologickým dozorem vytipovat (a následně při rekultivacích ponechat)
vhodné části ploch s povrchem z hlušiny bez překryvu zeminami či jinak, jako stanoviště
pro vzácné subxerofilní a teplomilné druhy hmyzu a rostlin.
20. Při výsadbách preferovat dřeviny přirozené druhové skladby regionálně odpovídající
provenience, tzn. v nivách a údolích druhy lužních lesů, mimo nivy druhy dubohabřin
a bučin. Příměs domácích druhů jehličnanů (jedle bělokorá, smrk ztepilý, borovice lesní,
modřín opadavý) je akceptovatelná.
21. Zalesňování sesuvů řešit především hluboko kořenícími dřevinami (habr obecný, dub
letní, javor klen a mléč, jilm horský atd.).
22. Výsadby provádět v nepravidelném sponu, ponechané travnaté plochy udržovat kosením
s vyklízením pokosené hmoty.
23. Výsadby dřevin zajistit ochranou proti okusu.
24. Zásahy do porostů dřevin (kácení) přednostně realizovat v obdobích vegetačního klidu.
25. Při probírkách dřevin maximálně respektovat a do cílových úprav zakomponovat
spontánně rostoucí cílové dřeviny (např. jasan, lípa, javor atd.), byť by se jednalo o mladé
stromy menšího průměru, než dřeviny pionýrské (břízy, osiky, akáty aj.) a respektovat
keřové patro přirozené druhové skladby (místně ponechávat i schnoucí nebo doupné
stromy - v dosahu korun těchto dřevin zachovat stávající úroveň terénu. V porostech
ponechat část případných vývratů (vyvrácených stromů) z důvodu vytvoření příznivých
biotopů pro udržení a rozšíření biodiversity hmyzu a dalších drobných živočichů.
26. V rámci skrývek zemin v územích, která jsou ohrožena trvalými zátopami, neřešit
skrývky na plochách se stávajícími mokřady a tůněmi (mimo lokality, kde toto opatření
nelze uplatnit z důvodu převýšení významnosti jiného veřejného zájmu nad zájmem
ochrany přírody např. bezpečnost osob a majetku, zajištění nutné infrastruktury, přičemž
není možné variantní řešení apod.).
27. Těžiště zemních prací (např. skrývky a technické rekultivace navážkou hlušin či zemin)
přednostně realizovat v obdobích vegetačního klidu.
28. Pokud do období po roce 2010 přetrvávají záměry odvodnění mokrých ploch v porostech
dřevin, vypracovat podrobný biologický průzkum každé z lokalit, na základě výstupů
těchto průzkumů revidovat požadavky na změny hydrologického režimu území. Teprve
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na základě správního rozhodnutí o důvodné likvidaci některé z vodních ploch řešit
transfery chráněných nebo regionálně ohrožených druhů.
29. Zajistit nutné transfery populací zvláště chráněných nebo regionálně ohrožených druhů
fauny a flory z lokalit prokazatelně ohrožených poklesem území ve spojitosti
s nevratnými zátopami či podmáčením (pokud nejde o druhy vázané na mokřadní nebo
vodní ekosystémy), případně z lokalit ohrožených převrstvením v rámci technické
rekultivace území, pokud toto převrstvení je součástí již pravomocně odsouhlasených
akcí programu rekultivačních akcí a prokazatelně není možné převrstvení ploch
s doloženými výskyty uvedených druhů zamezit.
30. Zajistit po ukončení sanačních a rekultivačních prací na těžbou poškozených územích
jejich údržbu tak, aby minimálně následujících deset let po ukončení prací odpovídal
jejich stav cíli rekultivace, nebo rekultivované plochy předat k užívání třetím osobám
(zemědělské, lesnické nebo jiné odpovídající využití, které je v souladu s cílovým stavem
provedených rekultivací).
31. Před pokračováním a v průběhu hornické činnosti zajistit v předstihu pasportizaci
stavebních objektů těžbou ovlivněného území tak, aby bylo možno na základě stavu
objektů, časového průběhu těžby a vývoje deformačních parametrů zahájit preventivní
zajištění těchto objektů, zahájit jednání o náhradě škody a vypořádat se s vlastníky těchto
nemovitostí formou výkupu, resp. preventivního zajištění objektu pro zachování integrity
města Orlová a obcí Dětmarovice a Doubrava. Cílem pasportizace je stanovení možných
konkrétních způsobů ochrany, záchrany či údržby jednotlivých objektů nebo kompenzace
pro případy, kdy nebude reálné objekty zachovat nebo zachránit.
32. Ve spolupráci s vlastníky nemovitostí monitorovat skutečný stav objektů v těžbou
ovlivňovaném území. V případě požadavku vlastníka dotčeného stavebního objektu na
náhradu škody provést vyhodnocení a srovnání skutečného a výchozího stavu (stav po
pasportizaci) objektu a na základě výsledků tohoto srovnání projednat a realizovat
opatření a tyto adekvátně uplatnit i pro nejbližší sousední objekty.
33. Na základě výzvy vlastníka (popř. správce) provádět pravidelná místní šetření o stavu
používaných komunikací. V případě průkazu poškození komunikací vlivem důlních škod
zajistit nápravu.
34. Zajistit trvalé monitorování a vyhodnocování projevů hornickou činností indukované
seismické aktivity tak, aby bylo možno určit její vztah k případné iniciaci svahových
pohybů a ovlivňování bytové zástavby a jako podkladu využít pro vypořádání případných
škod ze strany těžební organizace.
35. V případě požadavků majitelů ovlivněných nemovitostí zajistit znalecké posouzení
možných vlivů doznívajících poklesů terénu.
36. Zajistit průběžné sledování vývoje deformací povrchu v doposud aktivně obývaných
částech sídelních útvarů, do kterých zasahují vlivy poddolování území a na základě
výsledků měření a vizuálních pozorování přijímat adekvátní opatření pro zajištění kvality
bydlení nebo včasné náhrady důlních škod.
37. V místech aktuálního ohrožení zástavby nebo infrastruktury zajistit individuální
provedení detailnějšího sledování a zpřesnění prognózy poklesů terénu a souvisejících
změn režimu podzemních vod.
38. Nejméně po dobu doznívání poklesů sledovat funkčnost stávajících technických opatření
k ochraně budov a pozemků. Monitoring ukončit až po dohodě s majiteli dotčených
nemovitostí.
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39. Nadále uplatňovat organizaci rekultivačních prací spojených s návozem hlušin
a formováním rekultivačních prostorů tak, aby byl vyloučen provoz dozéru a sacích bagrů
v noční době (od 22.00 do 06.00 hodin).
40. V nočních hodinách od 22.00 do 6.00 hodin vyloučit převoz hlušiny po veřejných
komunikacích.
41. Připravit a realizovat monitoring pro sledování případných změn hydrologických
a hydrogeologických parametrů, včetně základních chemických rozborů vod, dle dohod
mezi statutárním městem Karviná a městem Orlová, obcemi Doubrava a Dětmarovice
a těžební organizací s tím, že podmínkou realizace pokračování hornické činnosti
a doznívání vlivů bude především pravidelný monitoring podzemních vod; v případě
prognózy možného vzestupu podzemní vody nad terén na základě vyhodnocení realizovat
taková opatření, vedoucí k omezení zamokření ve stávajících urbanizovaných
a rozvojových plochách.
42. V citlivých částech dobývacího prostoru (dále jen „DP“) posoudit a s dotčenými orgány
státní správy projednat, zda dosavadní monitoring hladin podzemní vody je dostatečný.
V případě nedostatečného monitoringu navrhnout způsob jeho rozšíření.
43. Vzhledem k situování akce do území nivy Olše, Stonávky a okolí Karvinského potoka při
tvorbě krajiny v maximální možné míře využívat moderní revitalizační postupy s cílem
zlepšit systém ekologické stability. Přičemž je nutno využít všechny dosavadní poznatky
dosažené v inundaci Olše a Stonávky v rámci individuálních aktivit zúčastněných dolů.
44. Vytipovat potenciální retenční prostory pro dílčí zátopy v případě povodňových průtoků
(využití poklesových jezer, příprava suchých poldrů) s využitím dosavadních poznatků
o citelném snižování funkčnosti ekosystémů nivy za ochrannými hrázemi Olše (týká
se zejména úpravy levobřežní části řeky Olše).
45. V prostoru ponechat bez zásahu vybrané tůně a vodní plochy s mokřady (zahrnuté
do rekultivačních akcí) jako vodní a mokřadní refugium.
46. Postupně realizovat závěry a doporučení vyplývající z posudků vlivu plánovaného
dobývání na režim podzemních a povrchových vod a z geotechnického posouzení
stability svahů v katastrálním území Dětmarovice jako důsledku ovlivnění území
hlubinným dobýváním černého uhlí v dole OKD, a.s. Pokud bude na základě monitoringu
indikován nepříznivý vývoj, bude podle aktuální potřeby zpracována dílčí odborná
a projektová studie a následná projektová dokumentace sanace. V případě povolení těžby
bude zahájen monitoring hladin podzemní vody a možných svahových pohybů
(tenzometrická měření).
47. Zajistit sledování podélných profilů zájmových vodotečí v ovlivněných oblastech
a v případě potřeby zajistit ve spolupráci se správci toků udržení stabilních odtokových
poměrů (např. prohrábkou).
48. Zajistit průběžné monitorování kvality vod ve vodních plochách (poklesových jezerech),
které budou vznikat při poklesu terénu, úrovně hladiny a kvality podzemních vod v okolí
odkalovacích nádrží a odvalů.
49. Bude-li zjištěna v rámci monitoringu kvality vod závažná kontaminace podzemních vod
hornickou činností, ověřit, zda působením těchto vod nedošlo ke znečištění půd.
Adekvátně k rozsahu kontaminace zpracovat rizikové analýzy, projekt sanací apod.
50. V případě zjištění nebezpečných látek, pocházejících z popílku, neprodleně konzultovat
vzniklou situaci s příslušným vodohospodářským orgánem.
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51. V nejohroženější oblasti Doubrava-Kozinec pokračovat ve stávajícím detailním sledování
režimu podzemní vody 4x ročně, v tomto případě včetně hydrochemického sledování
vývoje koncentrací chloridů v podzemní vodě, ve vazbě na možný přestup kontaminace
do Olše.
52. Sledovat koncentrace chloridů v řece Olši a Karvinském potoce v úseku přilehlém oblasti
Doubrava-Kozinec (4x ročně).
53. Pokračovat v monitoringu poklesů a jejich prognózy a na jejich základě zpřesňovat
nápravná opatření, příp. postup těžby – doplnit pozorovací síť měřičských bodů, včetně
pravidelného provádění vyhodnocování poklesů v zájmovém území, a pokračovat
v monitoringu podzemních vod s provedením vyhodnocení úrovní hladiny a porovnat
s proběhlými poklesy.
54. Pro případy spoluúčasti oznamovatele na opravách propustí nebo úpravách vodotečí
z důvodu, aby při přívalových deštích nedocházelo ke kumulaci povrchového odtoku
nebo nežádoucím rozlivům (včetně podmáčení stavebních objektů nebo břehových
porostů), provádět veškeré úpravy toků s ohledem na charakter a kvalitu břehových
porostů.
55. Zavést a dodržovat technicko-organizační požadavky obsahující zejména následující
zásady pro snižování zdrojů resuspenze prachových částic v prostorech manipulace
se sypkými a prašnými materiály a při jejich přepravě:
a. Zajišťovat potřebný stupeň vlhkosti materiálu, se kterým bude nakládáno.
b. Přesuny velkých objemů hlušiny řešit přednostně železniční dopravou.
c. Optimalizovat režim technických a biologických rekultivací tak, aby aktivní plochy
rekultivací měly maximální plochu 5 ha na jednu stavbu. V rámci biologické rekultivace
v praxi uplatňovat operativní režim překrývání otevřených ploch zeminou, s vyloučením
vytváření zbytečných mezideponií.
d. Při výjezdu vozů z účelových komunikací na veřejné komunikace instalovat čistící
stanice, kde bude docházet k čištění vozů tlakovou vodou.
e. Pro omezení resuspenze prachových částic provádět pravidelné čištění účelových
komunikací.
f. Dojde-li ke znečištění vozovek (například z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek), zajistit čištění vozovek nejpozději do 12 hodin od znečištění.
g. Účelové komunikace zkrápět v suchých dnech užitkovou vodou s četností minimálně
1x za 8 hodin provozu.
56. Provést pedologický průzkum záměrem dotčeného území s důrazem na ZPF a PUPFL
a na základě předpokládaných poklesů způsobených realizací záměru provést ve smyslu
§ 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, bilanci
předpokládaného záboru půd, u kterých dojde k trvalé ztrátě (vznik vodních ploch), dále
půd, jejichž kvalita bude trvale snížena a bilanci půd, jejichž kvalita bude snížena, ale
technickými rekultivacemi bude možné jejich úrodnost zachovat (trvalé odvodnění
ploch). Jedenkrát ročně informovat o výsledcích pedologického průzkumu Městský úřad
Orlová, odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny.
57. Na pozemcích náležících ZPF, které budou zaplaveny, provést skrývku kulturních vrstev
a tu deponovat na vhodných místech k dalšímu využití. Na ostatních plochách náležících
do kategorie ZPF, ovlivněných podzemní vodou v důsledku poklesu terénu, navrhnout
způsob jejich rekultivace (ponechání samovolnému vývoji, technické rekultivace atd.).
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58. Na pozemcích náležících PUPFL provést odstranění lesních porostů ještě před nástupem
trvalého zamokření a záplav, a to včetně pařezů a skrytí lesních půd až na minerální
podloží v případě jejich dalšího využití.
59. Odklizové zeminy ukládat ve vytěžených prostorech.
60. Umožnit pohyb těžební techniky v souvislosti s odstraňováním kulturních a organických
vrstev půd v dostatečném předstihu před započetím poklesů terénu, které budou mít
za následek zamokření nebo zatopení půd.
61. Na základě topografického měření reálného poklesu terénu pravidelně zpřesňovat bilanci
půd ovlivněných realizací záměru (1x za rok).
62. K omezení nebezpečí vzniku otřesů při dobývání na závodě ČSA důsledně dodržovat
zásady časového a prostorového vedení důlních děl a stanovená opatření protiotřesové
prevence v těchto důlních dílech.
63. Ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi určit lokality, kde se v období 2011 - 2016
a následujícím neplánuje těžba, ani zde nebudou působit doznívající vlivy.
64. Ochranné zóny, které jsou stanoveny v chráněném ložiskovém území překvalifikovat tak,
aby byly v souladu s normou ČSN 730039.
65. Pokračovat v monitorování svahových deformací na k.ú. Dětmarovice a k.ú. Doubrava
za spolufinancování ze strany Dolu ČSA (nyní Důlní závod 1, lokalita Karviná) a to do
doby odeznění vlivů.
66. V rámci cílového řešení rekultivační akce „RA 2004 16 Úprava pozemků včetně
Karvinského potoka v prostoru Špluchova, 2. část“ zachovat maximálně účelnou plochu
rozlivů z důvodu vytvoření mozaiky vodních a mokřadních biotopů, dořešit výsadby
dřevin podél toku v odpovídající druhové skladbě potočního luhu, respektovat výstupy
biologického posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
67. Pro jednotlivé etapy záměru při rekultivační akci „RA 2004 17 Odvodnění oblasti
Špluchov – Kozinec“ průběžně konkretizovat dílčí podmínky postupné technické
a prostorové realizace a postupné biologické rekultivace na základě ekologického dozoru
a aktualizovaných vstupních studií charakteru opakovaného hydrologického
a biologického vyhodnocení.
68. Navrhnout výslednou diferenciaci prostoru rekultivační akce „RA 2004 17 Odvodnění
oblasti Špluchov – Kozinec“ na plochy vhodné k rekreaci (preference jihozápadní části)
a plochy přírodních zón v severní až jihovýchodní části lokality rekultivační akce
„RA 2004 17 Odvodnění oblasti Špluchov – Kozinec“ se stanovením jejich režimu
s ohledem na funkci biocentra a významných krajinných prvků „ze zákona“.
69. Biologické rekultivace při rekultivační akci „RA 2004 17 Odvodnění oblasti
Špluchov – Kozinec“ provádět na základě ekologického dozoru a aktualizovaných
vstupních studií charakteru opakovaného hydrologického a biologického vyhodnocení.
70. Při řešení úpravy Karvinského potoka při rekultivační akci „RA 2004 17 Odvodnění
oblasti Špluchov – Kozinec“ preferovat revitalizační pojetí nezbytné úpravy toku.
71. Při rekultivační akci „RA 2004 17 Odvodnění oblasti Špluchov – Kozinec“ v závislosti
na postupech zátopy podrobně vyhodnotit podmínky pro možnosti zachování některých
enkláv lužního lesa a zejména podmínky pro založení nových porostů lužního lesa.
72. V dalších stupních rekultivační akce „RA 2004 17 Odvodnění oblasti
Špluchov – Kozinec“ upřesnit rozsah možného trvalého zatopení či výrazného podmáčení
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lesních porostů (zejména lužních) a určujících mimolesních porostů dřevin s cílem
stanovit perspektivní porosty v celém území jako kostry ekologické stability území.
73. Při rekultivační akci „RA 2004 17 Odvodnění oblasti Špluchov – Kozinec“ prověřit
možnosti dílčích návozů hlušiny za účelem stabilizace částí poklesů a preventivního
vytvoření podmínek pro zajištění mělkých mokřadů a dalších ploch biologické diverzity.
Využití stanovit na základě podrobného biologického, topografického a hydrologického
vyhodnocení území.
74. V případě dílčích etap rekultivační akce „RA 2004 17 Odvodnění oblasti
Špluchov – Kozinec“ postupovat v souladu se závěry a doporučeními aktuálně
probíhajícího monitoringu a nadále v něm pokračovat.
75. Plocha zamokření či zatopení pozemků, u nichž byl vydán souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu závazným stanoviskem vydaným
odborem
výkonu
státní
správy
IX
Ministerstva
životního
prostředí
č.j. MZP/2018/580/206/8108; 310.9,A/10 ze dne 19. 2. 2018, nesmí překročit výměru
danou tímto souhlasem (14,2294 ha).

Odůvodnění:
Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby
č. 11 2831 a č. 11 2832 ve 28. sloji, v 11. kře v dobývacím prostoru Karviná – Doly I
na Důlním závodě 1, lokalita Karviná, se sídlem ul. Čs. armády, č.p.1, Doly, 735 06 Karviná,
byla doručena OBÚ dne 21. 9. 2017. Žadatel, účastníci řízení, veřejnost, dotčená veřejnost
a dotčené orgány státní správy byli předem včas vyrozuměni o zahájení správního řízení
o žádosti podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámením vedeným pod spisovou značkou SBS 31714/2017/OBÚ-05/3
a vypraveným dne 2. 10. 2017 a v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon
č. 100/2001 Sb.“) rovněž veřejnou vyhláškou, vedenou pod spisovou značkou
SBS 31714/2017/OBÚ-05/4 vypravenou dne 2. 10. 2017. Dotčená veřejnost, spolek Asociace
ochrany životního prostředí ČR, z.s., IČO 22876898, se sídlem Okružní 1309, 735 14
Orlová - Lutyně, ve lhůtě stanovené v § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., podala OBÚ
písemné oznámení, jímž se přihlásila do předmětného navazujícího správního řízení. Toto
oznámení bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 33709/2017 dne 9. 10. 2017 a je součástí spisu
vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení pod spisovou značkou
SBS 31714/2017/OBÚ-05/5. Dotčená veřejnost, spolek S.O.S. Karviná, z.s., IČ 22759093,
se sídlem Lešetínská 220/21, Staré Město, 733 01 Karviná, ve lhůtě stanovené v § 9c odst. 3
zákona č. 100/2001 Sb., podala OBÚ písemné oznámení, jímž se přihlásila do předmětného
navazujícího správního řízení. Toto oznámení bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 33712/2017
dne 9. 10. 2017 a je součástí spisu vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení
pod spisovou značkou SBS 31714/2017/OBÚ-05/6. Dotčená veřejnost, Spolek za práva
občanů Dětmarovice, z.s., IČ 26626951, se sídlem č.p. 1302, 735 71 Dětmarovice, ve lhůtě
stanovené v § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., podala OBÚ písemné oznámení, jímž
se přihlásila do předmětného navazujícího správního řízení. Toto oznámení bylo evidováno
OBÚ pod č.j. SBS 33875/2017 dne 10. 10. 2017 a je součástí spisu vedeného k předmětnému
navazujícímu správnímu řízení pod spisovou značkou SBS 31714/2017/OBÚ-05/7. Dotčená
veřejnost, spolek AOPK, z.s., IČ 01919423, se sídlem Na Vyhlídce 1556/1, Město, 736 01
Havířov, ve lhůtě stanovené v § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., podala OBÚ písemné
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oznámení, jímž se přihlásila do předmětného navazujícího správního řízení. Toto oznámení
bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 33929/2017 dne 11. 10. 2017 a je součástí spisu
vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení pod spisovou značkou
SBS 31714/2017/OBÚ-05/8.
Ústní jednání v předmětném navazujícím správním řízení proběhlo dne 9. 11. 2017. K níže
uvedenému stanovisku účastníka řízení, spolku S.O.S. Karviná, z.s. k povolení předmětné
hornické činnosti a k níže uvedenému vyjádření účastníka řízení, Spolku za práva občanů
Dětmarovice, z.s., které byly na ústním jednání předány OBÚ, se zplnomocněný zástupce
organizace v průběhu ústního jednání nevyjádřil z důvodu jejich obsáhlosti, přičemž uvedl,
že stanovisko organizace zašle OBÚ. Toto stanovisko organizace bylo OBÚ doručeno dne
7. 12. 2017, evidováno bylo pod č.j. SBS 40929/2017 a je součástí spisu vedeného
v předmětném navazujícím správním řízení pod sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/17.
Přílohou výše uvedeného stanoviska organizace jsou mj. závazná stanoviska k odnětí
zemědělské půdy za zemědělského půdního fondu, vydaná orgány ochrany zemědělského
půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 334/1992 Sb.“). OBÚ provedl
kontrolu obsahu závazných stanovisek k odnětí zemědělské půdy za zemědělského půdního
fondu a jejich porovnáním s Doplňkem č. 1 ke znaleckému hydrogeologickému posudku
ev. č. 328/2016“, který byl OBÚ evidován pod č.j. SBS 34229/2017 dne 12. 10. 2017 a je
součástí spisu vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení pod spisovou
značkou SBS 31714/2017/OBÚ-05/9, zjistil, že předmětným záměrem jsou ohroženy další
pozemky, u nichž žadatel nedoložil souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely,
vydaným podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. Na základě této skutečnosti OBÚ
organizaci vyzval přípisem sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/18 ze dne 13. 12. 2017,
vypraveným dne 13. 12. 2017, aby výše uvedenou žádost o povolení předmětné hornické
činnosti doplnila v bodě č. 1.3.4 přílohy č. 2 k předmětné žádosti o dokumentaci dokládající
skutečnost, že záměr lze povolit, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.
Současně s výše uvedenou výzvou OBÚ, v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., předmětné navazující správní řízení přerušil usnesením
č.j. SBS 31714/2017/OBÚ-05/19 ze dne 13. 12. 2017, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle
však do 30. 3. 2017. Usnesení o přerušení řízení bylo vypraveno dne 13. 12. 2017
a zplnomocněnému zástupci organizace doručeno dne 18. 12. 2017, ostatním účastníkům
řízení bylo doručeno veřejnou vyhláškou spis. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/20, která byla
vypravena dne 13. 12. 2017. Organizace dne 21. 2. 2018 doručila OBÚ doplnění žádosti
o povolení předmětné hornické činnosti značky ZDK/Ing.Ko/45/OPV/12 ze dne 20. 2. 2018,
které bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 05814/2018 a je součástí spisu vedeného
v předmětném navazujícím správním řízení pod spis. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/23.
Přílohou tohoto podání je „Závazné stanovisko – souhlas s odnětím zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu“ vydané odborem výkonu státní správy IX Ministerstva
životního prostředí pod č.j. MZP/2018/580/206/8108; 310.9,A/10 dne 19. 2. 2018, v němž
uvedený dotčený orgán státní správy vyslovil souhlas s trvalým odnětím 10,9413 ha
zemědělské půdy v katastrálním území Doubrava u Orlové a 3,2881 ha v katastrálním území
Staré Město u Karviné. OBÚ, na základě výše uvedených skutečností, shledal, že odpadla
překážka, pro níž bylo řízení přerušeno a rozhodl proto, podle § 65 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., o pokračování v řízení, a to ode dne 22. 2. 2018. O pokračování v řízení byla
organizace vyrozuměna přípisem spis. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/24 vypraveným dne
1. 3. 2018 a doručeným zplnomocněnému zástupci organizace dne 2. 3. 2018, ostatní
účastníci řízení byli o této skutečnosti vyrozuměni veřejnou vyhláškou spis. zn.
SBS 31714/2017/OBÚ-05/25 vypravenou dne 1. 3. 2018 spolu s přípisem spis. zn.
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SBS 31714/2017/OBÚ-05/24.
OBÚ po výše uvedeném doplnění žádosti o povolení předmětné hornické činnosti ověřil
úplnost této žádosti a související dokumentace ve smyslu vyhlášky Českého báňského úřadu
v Praze č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování
a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb.“), přičemž neshledal
nedostatků.
Spolu se žádostí předložila organizace níže uvedená znalecká posouzení:
• „Odborný báňský posudek ovlivnění povrchu a povrchových objektů dobýváním porubů
č. 11 2831 a 11 2832 v 11. těžební kře dobývacího prostoru Karviná Doly I včetně
doznívajících vlivů“, který byl dne 19. 11. 2016 zpracován Ing. Otto Solichem, znalcem
jmenovaným Krajským soudem v Ostravě ze dne 30. 1. 1990 čj Spr 1173/90 pro základní
obor těžba, pro odvětví těžba uhlí, specializace důlní měřičství, vlivy poddolování.
Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 543/16 (dále jen
„odborný báňský znalecký posudek“).
• „Dodatek č. 1 k odbornému báňskému posudku č. 534 ze dne 19. 11. 2016 Ovlivnění
povrchu a povrchových objektů dobýváním porubů č. 11 2831 a 11 2832 v 11. těžební kře
dobývacího prostoru Karviná Doly I včetně doznívajících vlivů“, který byl dne 28. 8. 2017
zpracován Ing. Otto Solichem, znalcem jmenovaným Krajským soudem v Ostravě ze dne
30. 1. 1990 čj Spr 1173/90 pro základní obor těžba, pro odvětví těžba uhlí, specializace
důlní měřičství, vlivy poddolování (dále jen „Dodatek odborného báňského znaleckého
posudku“).
• Znalecký posudek „Poruby č. 11 2831 a 11 2832 ve 28. sloji v 11. těžební kře dobývacího
prostoru Karviná – Doly I prognóza ohrožení terénu vodou“ z prosince 2016, který
zpracovala znalecká organizace Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21
Paskov, institucí uvedenou v Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost,
Oddíl I., obor: Těžba, rozsah znaleckého oprávnění Těžba uhlí: větrání dolu, důlní
degazace, plynová prevence, hornická geofyzika a geomechanika, hydrogeologie a
odvodňování, oprávnění Plyn zemní: hydrogeologie a odvodňování, průzkum, těžba
zemního a důlního plynu, oprávnění Geologie: hydrogeologie, ložisková geologie fosilních
paliv. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku Green Gas DPB, a.s., svazek 4,
pod pořadovým číslem 183, list č. 6, evid. č. 328/2016 (dále jen „hydrogeologický
posudek“).
• Posudek č. 118/16 vlivu dobývání porubů č. 11 2831 a 11 2832 v 11. kře, „Posouzení vlivu
na ŽP v intencích dle zákona 100/2001 Sb.“, „Plnění podmínek stanoviska k vlivu na ŽP
po novelizaci dle zákona č. 39/2015 Sb.“ (dále jen „posudek vlivu na ŽP“), který zpracoval
v listopadu 2016 zástupce organizace R. P. GEO s.r.o., Ludvíkova 210, Petřvald, 735 41,
RNDr. Radovan Pipek, jemuž bylo ministerstvem životního prostředí České republiky
v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky vydáno Osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 6889/237/OPV/93 ze dne 22. 4. 1993, ke zpracování dokumentací
o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování
posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí.
• Posudek č. 119/16 „Vliv těžby a ovlivnění VKP v DP Důlního závodu 1, lokalita ČSA ve
vlivu porubů č. 11 2831 a 11 2832 v 11. kře“ (dále jen „posudek vlivu těžby na VKP“),
který zpracoval v listopadu 2016 zástupce organizace R. P. GEO s.r.o., Ludvíkova 210,
Petřvald, 735 41, RNDr. Radovan Pipek, jemuž bylo ministerstvem životního prostředí
České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky vydáno
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Osvědčení odborné způsobilosti č.j. 6889/237/OPV/93 ze dne 22. 4. 1993, ke zpracování
dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí
a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní
prostředí.
Dne 12. 10. 2017 předložila organizace OBÚ „Doplněk č. 1 ke znaleckému
hydrogeologickému posudku ev. č. 328/2016“, který zpracovala znalecká organizace Green
Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, instituce uvedená v Seznamu
ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, Oddíl I., obor: Těžba, rozsah znaleckého
oprávnění Těžba uhlí: větrání dolu, důlní degazace, plynová prevence, hornická geofyzika
a geomechanika, hydrogeologie a odvodňování, oprávnění Plyn zemní: hydrogeologie
a odvodňování, průzkum, těžba zemního a důlního plynu, oprávnění Geologie: hydrogeologie,
ložisková geologie fosilních paliv (dále jen „doplněk hydrogeologického posudku“). Tento
doplněk hydrogeologického posudku byl OBÚ evidován pod č.j. SBS 34229/2017 dne
12. 10. 2017 a je a je součástí spisu vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení
pod spisovou značkou SBS 31714/2017/OBÚ-05/9.
Z „odborného báňského znaleckého posudku“, ve kterém jsou zahrnuty doznívající vlivy
od okolní hornické činnosti, plyne, že předmětnou hornickou činností bude na povrchu
dotčeno území elipsovitého tvaru o rozměrech 1 580 x 1 350 m v katastrálních územích
Doubrava u Orlové a Staré Město u Karviné. Intenzita důlních vlivů bude v dotčeném území
dosahovat hodnot IV. a V. skupiny stavenišť podle normy ČSN 73 0039 „Navrhování objektů
na poddolovaném území“, (dále jen norma „ČSN 73 0039“).
V závěru „odborného báňského znaleckého posudku“ je doporučeno toto opatření:
„Zachovat stávající rozsah sledování svislých posunů na pozorovacích přímkách v dobývacím
prostoru Karviná – Doly I Důlního závodu 1 po dobu 5 let od ukončení dobývání
v předmětných porubech“.
OBÚ se s „odborným báňským znaleckým posudkem“ a s „dodatkem odborného báňského
znaleckého posudku“ seznámil, objektivně je posoudil a opřel se o jejich závěry
při zpracování výrokové části rozhodnutí. Opatření navržené v „odborném báňském
znaleckém posudku“ je obsaženo v bodě č. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Posouzení hydrogeologických poměrů bylo provedeno v „hydrogeologickém posudku“,
v němž bylo odpovězeno na níže vedené otázky zadání posudku takto:
1. Bude mít hornická činnost spojená s dobýváním porubů č. 11 2831 a 11 2832 vliv na režim
mělkých podzemních vod? - ANO.
2. Způsobí změna režimu podzemních vod výstup hladiny do té míry, že bude terén ohrožen
zamokřením nebo zatopením (ve smyslu Upozornění OBÚ Ostrava č.j. 5273/1996511/lng.Šm/An-40 ze dne 29. 8. 1996)? – „ANO, dojde k výstupu hladiny podzemní vody
a zatopení terénu v příbřežní zóně stávající zátopy Kozinec v rozsahu do 10 m na J až SV
břehu a až 15 m ve směru S břehu. V obdobné míře dojde k rozšíření, resp. přesunu oblasti
zamokření, které se váže na příbřežní zónu zátopy. Graficky je tato předpokládaná změna
vyjádřena v příloze č. 2 - červená linie znázorňuje průběh zatopení terénu po proběhnutí
poklesů terénu a červená šikmá šrafa znázorňuje prognózu rozšíření nebo přesunu
zamokřeni terénu mimo stávající rozsah“.
3. Bude mít hornická činnost spojená s dobýváním porubů č 11 2831 a 11 2832 vliv na
odtokové poměry povrchových vod s negativním dopadem na povrch terénu ve smyslu
jeho zamokřeni nebo zatopení? – „ANO, dojde k“:
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- „zpomalení odtoku Karvinského potoka ze zájmového území a rozšíření stávajícího rozlivu.
Rozšíření rozlivu bude ve směru levého břehu dosahovat prvních metrů až 20 m. Na pravém
břehu pak rozšíření dosáhne 15 m a dojde k zatopení stávající hráze, oddělující Karvinský
potok od zátopy Kozinec. V důsledku rozšíření hladiny rozlivu dojde také k rozšíření, resp.
přesunu oblasti zamokření, které se váže na příbřežní zónu rozlivu. V tomto případě
předpokládáme výskyt nového zamokření v rozmezí prvních metrů až 10 m od budoucí volné
hladiny rozlivu. Součástí uvedených změn bude také rozšíření plochy zamokření v prostoru
paty protipovodňového valu na levém břehu potoka, jižně od vrtu KPV-10“.
- „zpomalení odtoku Mlýnky a zvýšení intenzity stávajícího zamokření v pramenní části
erozního údolí vodoteče. S ohledem na morfologii údolí Mlýnky a silnou závislost vodoteče
na atmosférických srážkách bude tato změna visuálně nepostřehnutelná“.
- „graficky je tato předpokládaná změna vyjádřena v příloze č 2 - červená linie znázorňuje
průběh zatopení terénu po proběhnutí poklesů terénu a červená šikmá šrafa znázorňuje
prognózu rozšíření nebo přesunu zamokření terénu mimo stávající rozsah“.
„Poznámka: současný stav zamokření a zatopení lokality, způsobený dlouhodobým
a výrazným vlivem poklesů terénu na hydrorežim, již neumožňuje jednoznačně rozlišit vliv
poklesů terénu na režim vody podzemní a povrchové (viz kap. 3.1. - současný stav zátop
a zamokření). Protože je navíc toto rozlišení v zájmové oblasti a v rámci dopadů na povrch
terénu prakticky bezpředmětné, je v příloze č. 2 zobrazeno ohrožení terénu vodou bez ohledu
na původ tohoto ohrožení (voda povrchová - podzemní)“.
V „hydrogeologickém posudku“ jsou doporučena níže uvedená opatření.
1) „Pokračovat v monitoringu hladin podzemní vody na objektech IV-3, lv-6, Iv-7,
KPV-10, KO-6, KO-MV-4, KO-MV-6, KO-MV-8, Pd-12, S-279, S-171, St1, St2, St3 a
vrt X“.
2) „Navýšit hráz oddělující Karvinský potok od zátopy Kozinec“.
V „doplňku hydrogeologického posudku“ bylo opatření č. 2 dále upřesněno doporučením
cílového záměru úpravy, tj. zamezení kontaktu (přelivu) vody Karvinského potoka
a poklesové zátopy Kozinec.
OBÚ se s „hydrogeologickým posudkem“ a s „doplňkem hydrogeologického posudku“
seznámil, objektivně je posoudil a opřel se o jejich závěry při zpracování výrokové části
rozhodnutí. Opatření navržená v „hydrogeologickém posudku“ a upřesněná v „doplňku
hydrogeologického posudku“ jsou obsažena v bodech č. 2 a č. 3 výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Na základě výše uvedeného „odborného báňského znaleckého posudku“ a „dodatku
odborného báňského znaleckého posudku“ OBÚ určil okruh účastníků řízení, kterými jsou
všechny osoby, jimž náleží ochrana objektů či práv v dotčeném území. K určení účastníků
řízení, jejichž právem chráněné objekty a zájmy budou předmětnou hornickou činností
dotčeny, pak OBÚ použil také klasifikaci skupin stavenišť na poddolovaném území
na základě parametrů přetvoření terénu, uvedenou v technické normě „ČSN 73 0039“, podle
níž je rovněž provedeno rozčlenění území dotčeného vlivy plánované hornické činnosti
ve výše uvedeném „odborném báňském znaleckém posudku“. S pomocí této normy,
„odborného báňského znaleckého posudku“ a „dodatku odborného báňského znaleckého
posudku“ byla hodnocena míra možného ovlivnění objektů v dotčeném území. Dále byl
použit „hydrogeologický posudek“ a „doplněk hydrogeologického posudku“, podle něhož
byla hodnocena možná změna kvality pozemků v důsledku zamokření podzemní nebo
povrchovou vodou jejím relativním vzestupem vůči pokleslým pozemkům. Rozhodujícím
kritériem pro určení ohrožených objektů a zájmů, na základě výše uvedeného, byl vzat
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předpoklad, zda v důsledku plánované hornické činnosti může reálně dojít k fyzickému
poškození nebo zničení věci, k rušení osob ve výkonu vlastnického nebo jiného obdobného
práva nebo jiného poškození právem chráněného zájmu.
Uvedeným postupem OBÚ zjistil, že dobýváním výhradního ložiska poruby č. 11 2831
a č. 11 2832, včetně doznívajících vlivů, bude na povrchu vymezena plocha s intenzitou vlivů
hornické činnosti v rozsahu IV. a V. skupiny stavenišť podle „ČSN 73 0039“. V předmětné
normě, v odstavci 4.4.2 je uvedeno, že objekty situované v ploše V. skupiny stavenišť
nevyžadují zajištění proti účinkům poddolování. To znamená, že jsou odolné vůči důlním
vlivům. Souhrn objektů situovaných v ploše IV. skupiny stavenišť podle „ČSN 73 0039“,
které budou ohroženy dobývacími pracemi, včetně doznívajících vlivů, a které nejsou
ve vlastnictví těžební organizace, vyplývá ze závěrů „odborného báňského znaleckého
posudku“. Jedná se o tyto objekty:
1. Objekt č.p. 700 ve vlastnictví p. Anny Strončkové.
2. Silnice č. III/47215 Orlová – Karviná Doly ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, který
pověřil výkonem vlastnických práv Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizaci.
3. Kružberský přivaděč (Přivaděč OOV Doubrava – Karviná DN 800) ve vlastnictví
organizace Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
4. Vodovodní řady (DN 80 PVC, DN 150 PVC, DN 200 GG a DN 250 GG) ve vlastnictví
organizace Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
5. Venkovní vedení ve vlastnictví organizace ČEZ Distribuce, a.s.
6. Místní komunikace ve vlastnictví obce Doubrava a organizace Asental Land, s.r.o.,
Dodatkem odborného báňského znaleckého posudku byly doplněny mezi ohrožené objekty
níže vedené stavby:
7. Stavba bez čísla popisného nebo evidenčního pro rodinnou rekreaci na pozemku
parc. č. 3679/4 v katastrálním území Doubrava u Orlové, která je předmětem společného
jmění manželů p. Petra Pochtiola a p. Adriany Pochtiolové.
8. Stavba bez čísla popisného nebo evidenčního pro rodinnou rekreaci na pozemku
parc. č. 3675/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové ve vlastnictví p. Dáši Štáblové.
9. Stavba bez čísla popisného nebo evidenčního – zemědělská stavba, na pozemku
parc. č. 3715/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové ve vlastnictví Ing. Karla
Szewieczeka.
Souhrn pozemků ohrožených zamokřením nebo zatopením, popř. zamokřením i zatopením
současně, v důsledku dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832, ve vlastnictví jiných subjektů
než žadatele, vyplývá ze závěrů „doplňku hydrogeologického posudku“. Jedná se o tyto
objekty:
- v katastrálním území Doubrava u Orlové:
parc. č. 1186

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

ostatní plocha,
organizace Asental Land. s.r.o.,
zatopení terénu vodou i zamokření terénu vodou,

parc. č. 5081

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

vodní plocha,
ČR prostřednictvím Povodí Odry, s.p.,
zatopení terénu vodou
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parc. č. 5082

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

vodní plocha,
ČR prostřednictvím Povodí Odry, s.p.,
zatopení terénu vodou

- v katastrálním území Staré Město u Karviné:
parc. č. 2232/1

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

vodní plocha,
ČR prostřednictvím Povodí Odry, s.p.,
zatopení terénu vodou i zamokření terénu vodou

parc. č. 1326/1

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

orná půda,
Anežka Konečná – nedostatečně identifikovaný vlastník,
zatopení terénu vodou

parc. č. 1326/2

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

ostatní plocha,
Anežka Konečná – nedostatečně identifikovaný vlastník,
zatopení terénu vodou

parc. č. 1327/1

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

ostatní plocha,
ČR prostřednictvím MILNEA,s.p. v likvidaci
zamokření terénu vodou

parc. č. 1327/2

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

zastavěná plocha a nádvoří,
ČR prostřednictvím MILNEA,s.p. v likvidaci
zamokření terénu vodou

parc. č. 1350/1

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

ostatní plocha,
ČR prostřednictvím MILNEA,s.p. v likvidaci
zatopení terénu vodou i zamokření terénu vodou

parc. č. 1337

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

vodní plocha,
ČR prostřednictvím Lesy ČR, s.p.
zatopení terénu vodou

parc. č. 1409/7

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

vodní plocha,
ČR prostřednictvím Lesy ČR, s.p.
zatopení terénu vodou i zamokření terénu vodou

parc. č. 1409/4

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

vodní plocha,
OKD, a.s. + ČR prostřednictvím Lesy ČR, s.p.
zatopení terénu vodou

parc. č. 1402

druh:
vlastnictví:
ohrožení:

vodní plocha,
OKD, a.s. + ČR prostřednictvím Lesy ČR, s.p.
zamokření terénu vodou

OBÚ po seznámení se s „doplňkem hydrogeologického posudku“ dospěl k závěru,
že pozemky vedené v katastru nemovitostí pod druhem „vodní plocha“ nelze považovat
za ohrožené, ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon č. 44/1988 Sb.“)
Zamokření, popř. zatopení těchto pozemků naopak naplňuje způsob jejich předpokládaného
využití.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne
15. 1. 2009 závazné stanovisko k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
č.j. MSK 206249/2008, zn. ŽPZ/337/2009/Bez 201.1 A15, v němž na žádost organizace vydal
souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové
výměře 3,9653 ha. Tento souhlas se mj. týká pozemku parc. č. 1326/1 ve vlastnictví
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nedostatečně identifikovaného vlastníka, paní Anežky Konečné. Uvedenou skutečnost žadatel
doložil podáním zn. ZDK/Ing.Ko/248 ze dne 17. 2. 2017, které bylo OBÚ evidováno
pod č.j. SBS 40929/2017 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním
řízení pod sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/17. Dále OBÚ v průběhu předmětného
navazujícího správního řízení ověřil, že Stavební úřad Obecního úřadu Doubrava rozhodl,
podle § 80 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, o změně využití území „Územním
rozhodnutím o změně využití území“ č.j. OUDo/2009/0968/HS/Sz ze dne 15. 10. 2009
o změně využití pozemku parc. č. 1326/1 ve vlastnictví nedostatečně identifikovaného
vlastníka, paní Anežky Konečné a to z původní kultury orná půda na novou kulturu vodní
plocha – umělá nádrž. Uvedenou skutečnost žadatel doložil podáním značky
ZDK/Ing.Ko/45/OPV/12 ze dne 20. 2. 2018, které bylo evidováno OBÚ pod
č.j. SBS 05814/2018 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním řízení
pod spis. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/23. Na základě výše uvedených skutečností OBÚ
dospěl k závěru, že pozemek parc. č. 1326/1 nelze považovat za ohrožený, ve smyslu
ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. Zamokření, popř. zatopení tohoto pozemku
naopak naplňuje způsob jeho předpokládaného využití. Pozemek parc. č. 1326/2 nedostatečně
identifikovaného vlastníka, paní Anežky Konečné, který je v katastru nemovitostí veden pod
druhem „ostatní plocha“ a způsobem využití „neplodná půda“ je v současné době již téměř
zcela zatopen. Také u tohoto pozemku OBÚ neshledal ohrožení ve smyslu ustanovení § 33
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.
Ve smyslu § 33 zákona č. 44/1988 Sb., jsou mezi organizací OKD, a.s. a vlastníky výše
uvedených ohrožených nemovitostí uzavřeny dohody, které umožňují využití výhradního
ložiska pouze při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a práva vlastníka,
a ve které se těžební organizace zavazuje k úhradám za odčinění důlních škod na objektu
vlastníka, jež byly způsobeny hornickou činností a k úhradě nákladů účelně vynaložených
na preventivně zabezpečovací opatření, která budou směřovat k odstranění nebo zmírnění
následků důlní činnosti. Stanovisko k výše uvedeným dohodám, které jsou součástí žádosti
o povolení předmětné hornické činnosti, vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství pod č. j. MSK 25698/2017, sp. zn. ŽPZ/5185/2017/Šan
250.1 A5 dne 3. 3. 2017 a v
jeho doplnění č. j. MSK 113216/2017,
sp. zn. ŽPZ/25118/2017/Šan 250.1 A5 dne 13. 9. 2017, v nichž uvádí, že k předloženým
dohodám nemá připomínky. Tím bylo naplněno ustanovení § 33 zákona č. 44/1988 Sb.
Uvedené stanovisko je přílohou žádosti organizace o povolení předmětné hornické činnosti.
Spolu se žádostí předložila organizace níže uvedená stanoviska a sdělení účastníků řízení:


1.

2.

stanovisko účastníka řízení, statutárního města Karviné, vydané Magistrátem města
Karviné č.j. MMK/199760/2016, spis. zn. MMK/199760/2016/02 ze dne 16. 1. 2016,
k povolení hornické činnosti – dobývání. V tomto svém stanovisku účastník řízení
vyslovil souhlas, který podmínil splněním nás ledujících podmínek:
„OKD, a.s., Důlní závod 1, Karviná bude statutární město Karviná pravidelně
informovat (min. 1x/rok) o plnění podmínek stanovených v platných stanoviscích MŽP
k posouzení vlivů provedení záměru - pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Důlního
závodu 1, Karviná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“.
„Zvláštní pozornost je nutno při hornické činnosti v porubech č. 11 2831 a 11 2832
věnovat plnění podmínek týkajících se zachování stabilní provozuschopnosti silnice
111/47215 s dodržením dané kapacity projíždějících vozidel, vodních řadů, Kružberského
přivaděče a inženýrských sítí“.
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OBÚ v průběhu navazujícího správního řízení ověřil, že výše uvedené podmínky města
Karviné v souvislosti s hornickou činností jsou řešeny na jednáních společných pracovních
skupin svolávaných 4 x ročně Statutárním městem Karviná. Plnění podmínek v platných
stanoviscích MŽP k posouzení vlivů provedení záměru pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Důlního závodu 1, Karviná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je OKD, a.s., Důlním závodem 1, lokalita Karviná 2x ročně předkládáno odboru
rozvoje magistrátu města Karviné.


Sdělení účastníka řízení, obce Doubrava č.j. OUDo 731/2017, spis. zn. OUDo
S 101/2017/PSz ze dne 3. 5. 2017, kterým účastník řízení odkládá vydání stanoviska
k hornické činnosti – dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832 ve 28. sloji v 11. kře
v katastru obce Doubrava do ukončení těžby 26. sloje v 11. kře.



Stanovisko účastníka řízení, vydané správcem povodí, Povodí Odry, státní podnik,
IČ 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, značky
17384/921/15.1/2016 ze dne 13. 12. 2016, v němž účastník řízení uvádí, že nemá
k předmětné hornické činnosti námitek.

Dne 11. 10. 2017 bylo OBÚ doručeno podání „Řízení SBS 31714/2017/OBÚ-05/4“ ze dne
10. 10. 2017 podepsané p. Bohdanem Svorníkem, předsedou spolku AOPK, z.s. Uvedené
podání bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 33929/2017 dne 11. 10. 2017 a je součástí spisu
vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení pod spisovou značkou
SBS 31714/2017/OBÚ-05/8. Tímto podáním se spolek AOPK, z.s. přihlásil do předmětného
navazujícího správního řízení a vznesl námitku ve znění:
„Zároveň namítáme, že dle našeho názoru je svolání ústního jednání na 8:30 úmyslně
stanovené, aby byla eliminovaná účast dotčené veřejnosti, požadujeme, aby byl čas změněn na
15:00, aby se mohla zúčastnit dotčená veřejnost v co největším počtu“.
Dne 9. 11. 2017 v průběhu ústního jednání v předmětném navazujícím správním řízení
vznesl p. Bohdan Svorník, předseda spolku AOPK, z.s. do protokolu z ústního jednání,
evidovaného OBÚ pod č.j. SBS 37810/2017 dne 11. 9. 2017 a vedeného v předmětném
navazujícím správním řízení pod spis. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/15, námitku systémové
podjatosti všech zaměstnanců a pracovníků OBÚ. Toto své tvrzení odůvodnil níže uvedenými
skutečnostmi:
- „ústní jednání se koná v areálu organizace, která požádala o povolení předmětné hornické
činnosti, čímž jsou ostatní účastníci řízení znevýhodněni (jako příklad uvedl nutnost
prokázat totožnost při vstupu do areálu organizace)“,
- „v místě konání ústního jednání není dostupné wi-fi připojení k internetu, což je porušením
principu rovnosti účastníků řízení“,
- „ústního jednání se účastní kromě zplnomocněného zástupce organizace také další
zaměstnanci organizace (viz. příloha č. 1 tohoto protokolu – prezenční listina), což je
v rozporu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb“.
- „u některých osob, které se účastní ústního jednání, neprovedla oprávněná úřední osoba
kontrolu totožnosti z dokladu k tomu určeného. (Oprávněná úřední osoba nato vysvětlila,
že tuto kontrolu provedla pouze u těch osob účastnících se ústního jednání, které nezná.
Skutečnost, že u některých osob, převážně zaměstnanců organizace, si je oprávněná úřední
osoba jejich totožností naprosto jistá, z důvodu, že je zná dlouhou dobu, byla p. Bohdanem
Svorníkem označena jako další důkaz systémové podjatosti)“.
Dne 15. 11. 2017 bylo OBÚ doručeno podání „Řízení ZDK/lng.Ko/182/OPV/Ing.Bi/48,
SBS 31714/2017/OBÚ-05/4“ ze dne 14. 11. 2017 podepsané p. Bohdanem Svorníkem,
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předsedou spolku AOPK, z.s. Uvedené podání bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 38427/2017
dne 15. 11. 2017 a je součástí spisu vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení
pod spisovou značkou SBS 31714/2017/OBÚ-05/16. Tímto podáním spolek AOPK, z.s. vzal
zpět všechny své námitky vznesené v předmětném navazujícím správním řízení.
Dne 1. 11. 2017 bylo OBÚ doručeno podání „Námitka účastníka řízení proti vydání povolení
hornické činnosti dle Plánu dobývání porubu č. 11 2831, 11 2832 ve 28. sloji v 11. kře
na Důlním závodě 1, lokalitě Karviná“ ze dne 31. 10. 2017 podepsané p. Boleslavem Mrajca,
trvale bytem nám. Ondry Foltýna 28/81, 733 01 Karviná-Staré Město a p. Emilií Mrajcovou
trvale bytem nám. Ondry Foltýna 9/31, 733 01 Karviná-Staré Město ve znění:
„Dne 2. 10. 2017 byla na úřední desce OBÚ se sídlem v Ostravě vyvěšena žádost OKD a.s.,
IČ 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, Důlní závod 1 se sídlem
735 06 Karviná - Doly, ul. Čs. Armády č. p. 1 (dále jen „žadatel") o povolení hornické
činnosti dle Plánu dobývání porubu č. 11 2831, 11 2832 ve 28. sloji v 11. kře na Důlním
závodě 1, lokalitě Karviná.
Jsme vlastníky či spoluvlastníky pozemků č.p. 3647/8 zapsaného na LV č. 606 a č.p. 3647/9
zapsaného na LV č. 559 v katastrálním území Doubrava a pozemků č.p. 1431, 1432, 1192/29,
1192/30, 1192/31, 1192/32, 1192/33, 1192/34, zapsaných na LVč. 3 a pozemku č. 1200/12 na
LV č. 1942 v katastrálním území Staré Město u Karviné (dále jen „pozemky"), dále rodinných
domků č.p. 9/31 na LV 66, 28/81 a 234/13 na LV 704 v Karviné - Starém Městě.
Pozemky se nacházejí zcela či částečně nad poruby č. 11 2831 a č. 11 282 ve 28. sloji v 11.
kře na lokalitě ČSA Dolu Karviná, ke kterým žádá žadatel vydat povolení hornické
činnosti – dobývání těchto porubů a nebo budou touto činnosti ovlivněny.
Na základě § 18, odst. 3. zákona č. 61/1988 Sb., O hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") jsou účastníkem řízení
o povolení hornické činnosti také občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo
povinnosti mohou být povolením dotčeny.
Jako vlastníci či spoluvlastníci pozemků a rodinných domků dotčených zamýšlenou těžbou
jsme účastníky řízení o povolení hornické činnosti.
Jako účastníci řízení dále uplatňujeme následující námitku:
Nesouhlasíme s vydáním žádosti o povolení hornické činnosti. Zamýšlená hornická činnost
trvale poškodí a znehodnotí pozemky a stavby. Již teď je na nich patrné poškození způsobené
již probíhající těžbou.
Na základě § 17, odst. 2 zákona je žadatel povinen k žádosti přiložit doklady o vyřešení střetu
zájmů, pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a zájmy. Tyto
doklady žadatel jistě nepředložil, neboť s námi žádný střet zájmů neřešil a porušil tak
povinnost, kterou mu stanoví § 17 zákona, ba naopak řešení střetu zájmu odmítá. Naše žádost
na řešení střetu zájmů byla ze strany OKD zamítnuta. Jednalo se jednak o poškození
rodinných domků po důlních otřesech, kdy byli odškodňování poškození v našem okolí tímto
otřesem. Jako příklad uvádíme, že byl odškodněn dům č.p. 208/77 na p.č. 148. Dále jsme
požadovali řešení střetu zájmu na výše uvedených pozemcích. Rovněž bez výsledku.
Současný stav je následující:
- p.č. 1432 - lesní pozemek poklesl cca o 100 cm, zvýšením hladiny vody došlo k poškození
lesa a pozemek je jíž pro tuto činnost nepoužitelný. Nelze na něm obnovit les.
- p.č 1192/29, 1192/34 a 1200/12 - ostatní plocha. Došlo k jejích poklesu a to tak, že pozemky
jsou zaplavovány vodou a jsou tudíž pro jakoukoliv činnost nepoužitelné.
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Ostatní pozemky jsou poklesy narušeny takovým způsobem, že jsou znehodnocené
a neprodejné. Rovněž rodinné domky jsou důlními otřesy znehodnoceny.
Výše uvedené se těžbou porubů dále zhorší a OKD střety zájmů neřeší.
V případě, že by z jakéhokoli důvodu nemohlo být na výše uvedené nahlíženo jako na námitky
účastníka řízení, žádáme, aby výše uvedené bylo po náležitém odůvodnění (a výzvě
k odstranění//vady dle zákona) zohledněno jako připomínky veřejnosti a takto řádně
vyhodnoceny.
Žádáme, aby obvodní báňský úřad žádost zamítl“.
Uvedená námitka byla evidována OBÚ pod č.j. SBS 36595/2018 dne 1. 11. 2017 a je součástí
spisu vedeného k předmětnému navazujícímu správnímu řízení pod spisovou značkou
SBS 31714/2017/OBÚ-05/13.
Pan Boleslav Mrajca a paní Emilie Mrajcová jsou účastníky předmětného navazujícího
správního řízení z důvodu vlastnictví pozemků parc. č. 3647/8 (každý v podílu 1/58) a parc. č.
3647/9 (každý v podílu ¼) v katastrálním území Doubrava u Orlové. Všechny ostatní výše
uvedené pozemky a objekty se nachází zcela mimo dosah předpokládaných vlivů předmětné
hornické činnosti na povrch, které vyplývají jak z „odborného báňského znaleckého posudku“
a „dodatku odborného báňského znaleckého posudku“, tak i z „hydrogeologického posudku“
a „doplňku hydrogeologického posudku“. Pozemky parc. č. 3647/8 a parc. č. 3647/9 jsou
v katastru nemovitostí vedeny pod druhem „ostatní plocha“ a způsobem využití „neplodná
půda“. Na těchto pozemcích se nenachází žádné stavební objekty, což OBÚ ověřil v katastru
nemovitostí. Tyto pozemky budou vystaveny účinkům předmětné hornické činnosti
a předpokládá se jejich pokles o cca 55 – 95 cm, což vyplývá z přílohy č. 2 „odborného
báňského znaleckého posudku“. Zatopením ani zamokřením tyto pozemky ohroženy nejsou,
což vyplývá z „doplňku hydrogeologického posudku“. Pokles pozemků neovlivní ani neztíží
způsob jejich využití. Výše uvedené vlivy předmětné hornické činnosti nebudou bránit, ani
překážet, dalšímu využívání pozemků k účelům, k nimž jsou využívány v současné době, a to
bez jakýchkoliv úprav zabezpečujících je před vlivy předmětné hornické činnosti. Tyto
pozemky nepotřebuje žadatel využívat pro zajištění předmětné hornické činnosti ani
nepotřebuje na ně vstupovat, ani na nich stavět objekty potřebné pro zajištění využití
výhradního ložiska.
S ohledem na výše uvedené dospěl OBÚ k závěru, že pozemky parc. č. 3647/8
a parc. č. 3647/9 nebudou v důsledku předmětné hornické činnosti ohroženy, protože
neexistuje reálná, důkazy podložená, hrozba vzniku nějaké újmy a tedy povinnost vyplývající
z ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., resp. z ustanovení §17 odst. 2 zákona
č. 61/1988 Sb. žadateli nevznikla.
Dále se OBÚ zabýval částí výše uvedené námitky vztahující se k možnému poklesu ceny
nemovitostí v důsledku provádění hornické činnosti pod nimi nebo v jejich okolí. Je zřejmé,
že povolení předmětné hornické činnosti sice může mít vliv na výši ceny nemovitostí, cena
nemovitostí však není právem chráněným zájmem – není součástí vlastnických práv a není
proto garantována Listinou základních práv a svobod. Případná změna ceny nemovitostí tedy
nepředstavuje ohrožení právem chráněných zájmů, které by samo o sobě mělo znemožnit
povolení předmětné hornické činnosti.
Z uvedené námitky je zřejmé, že Pan Boleslav Mrajca a paní Emilie Mrajcová zaměňují
povinnost řešení střetu zájmů, vyplývající z ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb.,
s povinností náhrady důlních škod vyplývající z ustanovení § 37 zákona č. 44/1988 Sb.
V průběhu navazujícího správního řízení OBÚ ověřil, že p. Boleslav Mrajca dne 16. 10. 2015
oznámil žadateli vznik důlní škody na všech výše uvedených nemovitostech. Žadatel na toto
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oznámení reagoval provedením prohlídky rodinných domů v č.p. 9/31, č. p. 28/81
a č.p. 234/13 v Karviné, Starém Městě dne 9. 11. 2015. O všech těchto prohlídkách sepsal
pracovník důlních škod žadatele záznam nazvaný „Protokol – vstupní prohlídka a projednání
žádosti o vypořádání důlních škod“. Dopisem zn. MCRP/DŠ/KU/387 ze dne 7. 12. 2015
podepsaným zplnomocněným zástupcem žadatele, Ing. Romanem Adamiecem, vedoucím
oddělení důlních škod a povolování hornické činnosti, oznámil žadatel panu Boleslavu
Mrajcovi, že poškození zjištěná při prohlídkách rodinných domů v č.p. 9/31, č. p. 28/81
a č.p. 234/13 v Karviné, Starém Městě dne 9. 11. 2015 nemohou být způsobena hornickou
činností. Toto tvrzení bylo řádně odůvodněno, a to skutečností, že uvedené objekty se nachází
mimo poklesové vlivy z hornické činnosti v dolech žadatele a vyhodnocením seizmických
účinků seizmicity indukované hornickou činností na uvedené objekty v období leden 2013
až říjen 2015, které bylo zpracováno a vyhodnoceno organizací Green Gas DPB, a.s. Dalším
dopisem zn. MCRP/DŠ/KU/15 ze dne 28. 1. 2016 podepsaným zplnomocněným zástupcem
žadatele, Ing. Romanem Adamiecem, vedoucím oddělení důlních škod a povolování hornické
činnosti, zaslal žadatel panu Boleslavu Mrajcovi výše uvedené vyhodnocení seizmických
účinků seizmicity indukované hornickou činností na uvedené objekty a dále pana Boleslava
Mrajca vyzval, aby konkretizoval charakter škody nebo újmy, která se projevila na pozemcích
parc. č. 1431, parc. č. 1432, parc. č. 1192/29 – 34, parc. č. 1200/12 v katastrálním území Staré
Město u Karviné a na pozemcích parc. č. 3647/8 a parc. č. 3647/9 v katastrálním území
Doubrava u Orlové. Současně žadatel panu Boleslavu Mrajcovi nabídl zpracování znaleckého
posouzení škod odborným znalcem pro zemědělské a lesní pozemky. Dle vyjádření žadatele
v průběhu ústního jednání dne 9. 11. 2017, pan Boleslav Mrajca na tuto výzvu již nereagoval.
Dokumenty dokládající výše uvedený průběh jednání mezi žadatelem a p. Boleslavem Mrajca
organizace předložila OBÚ v podání zn. ZDK/Ing.Ko/28 ze dne 30.1. 2018, které bylo OBÚ
evidováno pod č.j. SBS 03638/2018 dne 1. 2. 2018 a je součástí spisu vedeného
v předmětném navazujícím správním řízení pod sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/22.
Po vyhodnocení výše uvedených skutečností dospěl OBÚ k závěru, že žadatel po ohlášení
důlní škody postupoval v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.
a uvedeným postupem prokázal, že ohlášená škoda na rodinných domech v č.p. 9/31,
č. p. 28/81 a č.p. 234/13 v Karviné, Starém Městě nemá původ v jím prováděné hornické
činnosti, čímž se zprostil odpovědnosti za tuto škodu ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb.
Z výše uvedených důvodů OBÚ námitku pana Boleslava Mrajca a paní Emilie Mrajcové
zamítl jako nedůvodnou.
V průběhu ústního jednání konaného dne 9. 11. 2017 účastník řízení, spolek S.O.S.
Karviná, z.s., předložil OBÚ „Vyjádření účastníka k řízení o povolení hornické činnosti,
sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ05/3“ ve znění:
„Dne 2.10. 2017 bylo Obvodním báňským úřadem oznámeno podle § 144 odst. 2 a § 25 odst.
1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní rád, veřejnou vyhláškou zahájeni navazujícího
správního řízení ve smyslu § 9b a § 9c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen „ zákon o EIA"), ve věci povolení hornické činnosti spočívající v dobývání
výhradního ložiska poruby č. 11 2831 a č. 11 2832 ve sloji č. 28, v 11. kře dobývacího
prostoru Karviná - Doly I na Důlním závodě 1, lokalita Karviná (dále také „hornická
činnost"), kterou předložila organizace OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06
Karviná, IČ 268 63 154 (dále jen „žadatel").
Spolek S.O.S. Karviná, z.s. (dále jen „spolek") se v souladu s ustanovením § 9c odst. 3 písm.
b) zákona EIA přihlásil k účasti ve výše uvedeném řízení, splnil podmínky účastenství dle
zákona EIA, a tak se stal účastníkem navazujícího správního řízení o povolení hornické
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činnosti vedeného dle § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.(dále jen „zákon o hornické
činnosti").
Spolek dle § 9c odst. 5 zákona o EIA v rámci splnění podmínek pro účast v uvedeném řízení
odkazuje na své stanovy, které dokládají, že spolek je v ochraně životního prostředí aktivní již
více než tři roky (vznik spolku dne 4.1. 2012).
Důkazy:
Stanovy spolku (dostupné z veřejného rejstříku z www.justice.cz)
Spolek, jako účastník řízení, souhlasí s předmětnou hornickou činností při splnění
následujících podmínek:
1. Před započetím dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832 instalovat měřící nivelační
přímku (viz. příloha) s roztečí měřících bodů max. 50 m, bod č. 1 umístit na místní
komunikaci Doubrava - Koukolná na západní straně zatopené poklesové kotliny a poslední
bod za hranicí dotčeného území. Po provedení instalace této měřící přímky provést prvotní
zaměření bodů.
V průběhu dobýváni výše uvedených porubů provádět nivelační měření předmětné přímky
2x ročně (jaro/podzim). V případě naměření poklesu posledního bodu, prodloužit měřící
přímku o další bod.
2. Výsledky nivelačních měření zveřejnit na internetu (stránky OKD, a.s.) s parametry
uvedenými v bodě č. 10 „Souhlasné závazné stanovisko" - EIA 2015 - 2023 ze dne
11. ledna 2016.
3. Před započetím dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832 zajistit zpracování odborného
znaleckého posudku na:
Ovlivnění doubravského kopce s vodojemem a Kružberského přivaděče pitné vody
hornickou činností společnosti OKD, a.s.
a) Navrhnout způsob a rozsah sledování objektů.
b) Vyhodnocování získaných informací.
c) Stanovení takových opatření, aby nedošlo k havárií na sledovaných objektech.
OBÚ v průběhu navazujícího správního řízení ověřil, že přibližně polovina délky navrhované
nivelační přímky je situována ve svahu o délce cca 330 m a převýšení cca 65 m (z nadmořské
výšky 220 m do nadmořské výšky 285 m) s neudržovaným lesním porostem, tedy v terénu
kde by bylo osazení měřičských bodů a jejich následné měření mimořádně obtížné a výsledky
takového měření by byly jen obtížně interpretovatelné. OBÚ dále ověřil, že výšková měření
v předmětné oblasti, avšak v jiných měřičských přímkách, jsou pravidelně prováděna
Ústavem Geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, poslední měření bylo provedeno v listopadu 2017
a jeho výsledky, včetně jejich interpretace jsou zveřejněny na internetu na stránce
http://www.okd.cz/cs/zivotni-prostredi/e-i-a/pozorovaci-primky/doubrava-plus-detmarovice.
Z výše uvedených důvodů OBÚ nepovažuje realizaci opatření vyplývajících z podmínek č. 1
a č. 2 spolku S.O.S. Karviná, z.s. za účelnou a tato opatření organizaci ve výrokové části
tohoto rozhodnutí nenařídil.
Splnění podmínky č. 3 organizace doložila podáním zn. ZDK/Ing.Ko/248 ze dne 7. 12. 2017,
jehož přílohou je „Znalecký posudek č. 17/ZP/003 na posouzení nutnosti vložení
kompenzátoru do trasy Kružberského přivaděče DN 700 s ohledem na aktuální stav
a očekávané vlivy z hornické činnosti“ zpracovaného dne 30. 3. 2017 Ing. Františkem
Doleželem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2002,
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č.j. Spr. 1492/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady důlních škod
a znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 1997, č.j. Spr.
1492/97 pro základní obor stavebnictví, stavební odvětví různá, specializace ocelové
konstukce. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 17/ZP/003 znaleckého deníku. Uvedené
podání bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 40929/2017 dne 7. 12. 2017 a je součástí spisu
vedeného v předmětném navazujícím správním řízení pod sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ05/17. Ke zpracování výše uvedeného znaleckého posudku se žadatel zavázal v bodě II.4
dohody o vyřešení střetu zájmů a o ochraně objektů a zájmů ve smyslu § 33 zákona
č. 44/1988 Sb. uzavřené dne 31. 1. 2017 mezi žadatelem a organizací Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Tato dohoda je přílohou žádosti o povolení předmětné
hornické činnosti. K provedení preventivně zajišťovacích opatření vyplývajících ze závěrů
výše uvedeného znaleckého posudku se žadatel zavázal v bodě č. II.5 téže dohody.
Po ověření výše uvedených skutečností dospěl OBÚ k závěru, že podmínka č. 3 spolku S.O.S.
Karviná, z.s. byla žadatelem splněna. OBÚ k podmínce č. 3 spolku S.O.S. Karviná, z.s. dále
uvádí, že podle ustálené judikatury soudů ve správním soudnictví, nejsou ekologické
iniciativy nositeli hmotných práv (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2009,
č.j. 1 As 40/2009-251, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 53/2008- 248 ze dne
22. 7. 2009 a usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 282/97 ze dne 6. 1. 1998) - spolek jako
účastník správního řízení může namítat jen otázky, které souvisejí s ochranou přírody
a krajiny. Spolek nemůže vystupovat na obranu majetkových práv jiných subjektů, neboť
jejich nositelem není. Z uvedeného je zřejmé, že spolku S.O.S. nepřísluší navrhovat provedení
důkazu týkajícího se vodojemu a Kružberského přivaděče pitné vody, neboť tato zařízení jsou
majetkem organizace Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
V průběhu ústního jednání konaného dne 9. 11. 2017 účastník řízení, spolek Spolek za práva
občanů Dětmarovice, z.s., předložil OBÚ „Vyjádření účastníka k řízení o povolení hornické
činnosti, sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ05/3“ ve znění:
„Dne 2. 10. 2017 Obvodní báňský úřad oznámil veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 144
odst. 2 a § 25 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zahájení navazujícího správního řízení o žádosti dle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 9b a § 9c zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „ zákon o EIA"), ve věci „ Žádosti
o povolení hornické činnosti dle plánu přípravy porubů č. 112831 a 112832 ve 28. sloji v 11.
kře na Důlním závodě 1, lokalita Karviná" Sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/3 (dále
„povolení hornické činnosti").
Spolek za práva občanů obce Dětmarovice (dále jen „spolek") se, v souladu s ustanovením
§ 9c odst. 3 písm. b) zákona o EIA přihlásil k účasti ve výše uvedeném řízení, splnil podmínky
účastenství dle zákona o EIA, a tak se stal účastníkem navazujícího správního řízení
o povolení hornické činnosti vedeného dle § 10 odst. I zákona č. 61/1988 Sb. (dále jen „zákon
o hornické činnosti").
Dle § 9c odst 5 zákona o EIA v rámci splnění podmínek pro účast v uvedeném řízení
odkazujeme na výpis z Obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že spolek je v ochraně
životního prostředí aktivní již více než tři roky (vznik spolku dne 16. 4. 2003), kopie Výpisu
přiložena.
Spolek, jako účastník řízení, vznáší k navazujícímu správnímu řízení o povolení
hornické činnosti následující připomínky:
Důl Karviná Závod 1 neplní podmínky Závazného stanoviska MŽP ze dne 11. 1. 2016,
Č.j.: 88350/ENV/15 a to zejména v těchto bodech:
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Bod 2. Nejsou stanoveny měřicí přímky nivelační měřické sítě ke stranám navržených
bloků těžby ve směru k hranicím dotčeného území.
Bod 8. Před zahájením hornické činnosti nejsou připraveny měřické přímky a zajištěno
vstupní geodetické zaměření Olše, včetně dna a povrchu inundačních hrází a zpracování
podélného profilu.
Bod 16. Před dalším pokračováním hornické činnosti není v předstihu zajištěná pasportizace
stavebních objektů nacházejících se na území potenciálně ovlivněném těžbou, které nebyly
dosud pasportizovány, a není proveden odhad jejich ovlivnění, aby bylo možné zahájit
jednání o náhradě škody, případně realizovat výkupy objektů.
Bod 69. „Zajistit potřebnou informovanost obyvatel a dotčených orgánů státní správy
o záměrech důlní společnosti a očekávaných důsledcích na životní podmínky obyvatel.
Informace o vlivech na životní prostředí soustředit na jediné internetové stránce:
Vývoj poklesů a deformací terénu v území dotčeném hornickou činností. V tabelární
formě (souřadnice nivelačních bodů, datum měření, výchozí niveleta, změna nivelety
od počátku měření, změna nivelety od předchozího měření) a zveřejnění mapy reálných
poklesů ve formě izokatabáz (aktualizace 2x ročně).
- Monitoring seismických jevů (aktualizace průběžně, do 24 hodin od detekce jevu).
- Monitoring povrchových vod a podzemních vod (aktualizace 4x ročně).
- Monitoring svahových deformací (aktualizace max. do 1 měsíce od jejich měření)."
OKD a.s. nezajišťuje pravidelnou aktualizaci výše uvedených informací v rozsahu
stanoveném v Závazném stanovisku MŽP ze dne 11.1.2016, Č.j.: 88350/ENV/15.
OKD a.s. ani v minulosti nezajistila výše uvedené informace pro jiné sloje a kry, ačkoli jí to
bylo i dříve uloženo.
V tabulce 10 Harmonogram dobývání v lokalitě Jan - Karel v letech 2015 až 2023 (EIA)
nejsou uvedené poruby č. 11 2831 a č. 11 2832. Je reálný předpoklad, že těžba v těchto
porubech bude nadále zhoršovat stabilitu svahu pod Ujalou. Předchozí těžba v porubu
č. 11633 způsobila trhlinu ve svahu v délce cca 250 m. Těžba v porubu č. 112832 může
zhoršit stabilitu svahu a může způsobit poškození vodovodního potrubí a přerušení dodávky
pitné vody pro občany obce Dětmarovice.
Žádáme o přepracování Odborného báňského posudku zpracovaného báňským znalcem
Ing. Otto Solichem z těchto důvodů:
Norma ČSN 73 0039 nemá oporu v právních předpisech č. 44/1988 Sb. a č. 61/1988 Sb.
Termíny ohrožení, resp. dotčení jsou zavádějící, občanský zákoník je nezná a hovoří
jednoznačně pouze o škodě.
V bodě 6.4 nesouhlasíme s použitím koeficientu 0,8 z toho důvodu, že v Dobývacím prostoru
Karviná - Doly I byla zahájena těžba v roce 1996.
S mapou - příloha č. 2 nesouhlasíme z toho důvodu, že je v kolizi s výsledky výškového
měření v severní oblastí dobývacího prostoru Doubrava a Karviná Doly I za rok 2016, které
provádí Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava.
Tímto žádáme o vypořádání výše uvedených připomínek v navazujícím správním řízení“.
Posouzení vlivů záměru dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832 ve sloji č. 28 v 11. dobývací
kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I na životní prostředí bylo Ministerstvem životního
prostředí ČR posouzeno v rámci záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu
Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016“ Výsledkem tohoto
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posouzení bylo vydání závazného stanoviska k ověření souladu obsahu stanoviska
k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 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 účinném do 31. 3. 2015
(dále jen „zákon před novelou") s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, podle článku II bodu 1.
přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon 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 další související zákony, č. j. 26345/ENV/15 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen „závazné
stanovisko k ověření souladu“). Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního
prostředí ČR k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná
na závodě ČSA v období 2015 - 2023" č. j. 88350/ENV/15 ze dne 11. 1. 2016 se dobývání
porubů č. 11 2831 a č. 11 2832 netýká, neboť vliv této hornické činnosti na životní prostředí
nebyl v předmětném záměru posuzován. Podmínky závazného stanoviska k ověření souladu,
jež se týkají předmětné hornické činnosti, byly převzaty do výrokové části tohoto rozhodnutí
(podmínky 9-74). Toto závazné stanovisko bylo vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb.,
jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona
č. 100/2001 Sb. Závazné stanovisko k ověření souladu tedy samo o sobě není způsobilé
vyvolat samostatné právní následky, kdy tyto může vyvolat vždy prostřednictvím rozhodnutí
ve věci samé. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že organizace je povinna plnit pouze ty
podmínky závazného stanovisko k ověření souladu, které byly v navazujícím správním řízení
převzaty a jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí o povolení předmětné hornické
činnosti.
Z výše uvedených důvodů OBÚ námitku Spolku za práva občanů Dětmarovice, z.s., týkající
se neplnění podmínek souhlasného závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR
k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období
2015 - 2023" č. j. 88350/ENV/15 ze dne 11. 1. 2016, zamítl jako nedůvodnou.
Za účelem eliminace rizika poškození vodovodního potrubí DN 200 GG a DN 250 GG byla
dohodnuta preventivní opatření mezi žadatelem a vlastníkem tohoto zařízení, organizací
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. v dohodě o vyřešení střetu zájmů
a o ochraně objektů a zájmů ve smyslu § 33 zákona č. 44/1988 Sb., uzavřené dne 31. 1. 2017.
Tato dohoda je přílohou žádosti o povolení předmětné hornické činnosti. Dne 1. 2. 2018 bylo
OBÚ doručeno žadatelem podání zn. ZDK/Ing.Ko/28 ze dne 30.1. 2018, jež obsahuje
„Znalecký posudek č. 17/ZP/004 na posouzení dilatačních spojů a osových deformací
dotčených úseků vodovodního řadu“ ze dne 28. 3. 2017 zpracovaný Ing. Františkem
Doleželem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2002,
č.j. Spr. 1492/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady důlních škod
a znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 1997, č.j. Spr.
1492/97 pro základní obor stavebnictví, stavební odvětví různá, specializace ocelové
konstrukce. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 17/ZP/004 znaleckého deníku. Toto podání
bylo OBÚ evidováno pod č.j. SBS 03638/2018 dne 1. 2. 2018 a je součástí spisu vedeného
v předmětném navazujícím správním řízení pod sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/22.
Zpracování tohoto znaleckého posudku a realizace opatření v něm stanovených je předmětem
bodů č. 4 a č. 5 výše uvedené dohody o vyřešení střetů zájmů. Na stranách č. 2 a č. 3 tohoto
znaleckého posudku je uvedeno: „Dne 18. 3. 2017 za přítomnosti odborných pracovníků
SmVaK Ostrava, a.s. z údržby vodovodního řádu a zástupce DŠ OKD, a.s., byla provedena
podrobná prohlídka terénu a stávajících označení vodovodních řadů, z důvodu jejich
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ovlivnění důlní činností. Celkový reliéf území, kde působí a nadále budou působit důlní vlivy
od hornické činnosti v 11. kře DP Karviná - Doly I. je ve standardním - běžném stavu bez
známek ovlivnění. Povrch je neporušený a nejeví známky deformací a nebyly nalezeny trhliny,
lomy a ostatní narušení od působících důlních vlivů. V současné době, včetně desítek let zpět,
se v dané lokalitě nestala vážná porucha, případně havárie, i když zatím prokazatelně
v podzemí probíhá báňská činnost“. Dále OBÚ využil „posudek vlivu těžby na VKP“, v němž
jeho zpracovatel uvádí, že svahy v oblasti dotčené těžbou v 11. kře vykazovaly vždy určitou
nestabilitu a konkrétně se vyjadřuje i ke svahu „Pod Ujalou“ v tom smyslu, že měření stability
tohoto svahu je prováděno Ústavem Geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava a doporučuje sledování
stability tohoto svahu. Měření svahových deformací v katastrálním území Doubrava u Orlové,
v němž se svah „Pod Ujalou“ nachází, je žadateli nařízeno podmínkou č. 65 výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Na základě těchto skutečností dospěl OBÚ k závěru, že opatření dohodnutá mezi žadatelem
a vlastníkem předmětného zařízení ve výše uvedené dohodě o vyřešení střetu zájmů jsou
dostatečná pro provoz předmětného vodovodního potrubí.
Z výše uvedených důvodů OBÚ námitku Spolku za práva občanů Dětmarovice, z.s., týkající
se možného poškození vodovodního potrubí a přerušení dodávky pitné vody pro občany obce
Dětmarovice, zamítl jako nedůvodnou.
K prvním dvěma námitkám, jimiž Spolek za práva občanů Dětmarovice, z.s. odůvodňuje
návrh na přepracování odborného báňského znaleckého posudku se vyjádřil jeho zpracovatel
a toto stanovisko bylo žadatelem předloženo OBÚ dne 7. 12. 2017, evidováno bylo pod
č.j. SBS 40929/2017 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním řízení
pod sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/17. OBÚ na základě skutečností, které jsou mu známy
z úřední činnosti, považuje argumenty, jež zpracovatel „odborného báňského znaleckého
posudku“ ve svém stanovisku uvádí, a to jak k využití normy ČSN 73 0039, tak i k použití
koeficientu 0,8, za objektivní, věrohodné a zcela odpovídající současnému stupni poznání.
OBÚ se dále zabýval třetí námitkou, týkající se kolize mapové přílohy č. 2 odborného
báňského znaleckého posudku s výsledky výškového měření v severní oblasti dobývacího
prostoru Doubrava u Orlové a Karviná - Doly I za rok 2016, provedeným Ústavem Geoniky
AV ČR, v.v.i. Ostrava. Srovnáním výsledku těchto výškových měření zveřejněných
na internetu na stránce http://www.okd.cz/files/EIA/Pozorovaci-primky/Nivelace-DoubravaDetmarovice-2016.pdf a mapové přílohy č. 2 odborného báňského znaleckého posudku OBÚ
žádnou kolizi nezjistil. Výšková měření Ústavu Geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava obsahují
údaje o naměřených nadmořských výškách jednotlivých pozorovacích bodů v červnu a říjnu
2015 a v srpnu a listopadu 2016, dále pak rozdíly naměřených hodnot prezentujících pokles,
popř. výzdvih pozorovacího bodu. Dále pak obsahují rozdíl posledního měření a referenčního
měření (měření provedeného na začátku sledování). Jedná se tedy o skutečný stav výškových
změn terénu zjištěný v uvedených obdobích, resp. od začátku sledování. Podkladem mapové
přílohy č. 2 odborného báňského znaleckého posudku je katastrální mapa v měřítku 1 : 5 000,
na níž jsou přehledně vyznačeny plochy jednotlivých skupin stavenišť dle ČSN 73 0039
a izolinií poklesů v poklesové kotlině, která vznikne dobýváním porubů č. 11 2831
a č. 11 2832, včetně doznívajících vlivů. V této příloze nejsou uvedeny žádné nadmořské
výšky terénu ani pozorovacích bodů v předmětné oblasti, jedná se o predikci stavu, k němuž
dojde až po ukončení dobývání obou porubů (tedy nejdříve v roce 2019). V bodě č. 3.1
odborného báňského znaleckého posudku je konstatováno, že časový průběh svislých posunů
lze v procentech vyčíslit následovně: v 1. roce 55 %, ve 2. roce 25 %, ve 3. roce 15%,
ve 4. roce 3% a v 5. roce 2%. Z uvedených skutečností je zřejmé, že absolutní hodnoty
poklesů, včetně doznívajících vlivů, predikovaných do období po ukončení dobývání
předmětných porubů nelze porovnat s rozdíly naměřených hodnot výškových měření, které
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prezentují poklesy, popř. zdvihy jednotlivých pozorovacích bodů v období 2015 – 2016 a dále
pak v období od zahájení měření (na pozorovací trase č. 3 – „Měření pod Ujalou“ bylo
pozorování na jednotlivých měřičských bodech zahájeno v letech 2007 – 2014, na pozorovací
trase č. 2 – „Hranice obcí Doubrava - Dětmarovice“ bylo pozorování na jednotlivých
měřičských bodech zahájeno v letech 2005 - 2015) do listopadu 2016.
Z výše uvedených důvodů OBÚ návrh Spolku za práva občanů Dětmarovice, z.s.
na přepracování odborného báňského znaleckého posudku, zamítl jako nedůvodný.
Spolu se žádostí předložila organizace níže uvedená stanoviska dotčených orgánů státní
správy:
Dotčený orgán státní správy, Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová,
jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst. 3 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), ve svém závazném stanovisku spis.zn. MUOR S 147/2017/OVŽP/CAG
a značky MUOR 66135/2016 ze dne 4. 1. 2017 souhlasil se zásahem do neregistrovaných
krajinných prvků, které jsou vymezeny ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a jsou
jimi lesy, vodní plochy a vodní toky nacházející se v oblasti zaujímající oblast vlivů dobývání
porubů č. 11 2831 a 11 2832 v dobývacím prostoru Karviná – Doly I, k.ú. Doubrava u Orlové
za těchto podmínek:
 „vlivy těžby na významné krajinné prvky a poklesy území, včetně zamokření a zátop,
budou nadále průběžně monitorovány odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobou a na náklady těžební organizace budou realizována opatření z toho vyplývající.
Závěry monitoringu budou předkládány MěÚ Orlová, odboru životního prostředí, vždy
v termínu do 31. 3. následujícího roku“,
 „průběžně sledovat kvalitu vod ve vodních plochách, které budou vznikat při poklesech
terénu, úroveň hladiny a kvalitu podzemních vod v jejich okolí“,
 „uvedené významné krajinné prvky, jejichž ochrana vyplývá ze zákona, budou maximálně
chráněny a veškeré zásahy do nich budou konzultovány s odborem životního prostředí
Městského úřadu Orlová. Správní orgán si je vědom, že v důsledku působení důlních
vlivů a jejich doznívání dojde k úplné likvidaci některých biotopů v dané oblasti, které
budou nahrazeny biotopy jinými, což souvisí i se zánikem významných krajinných prvků
na úkor vzniku jiných. Tato problematika byla řešena v rámci koncepce hodnocení vlivu
na životní prostředí v letech 2011-2016 a 2015-2023, v rámci které byly stanoveny
podmínky, které je nutno respektovat“.
V průběhu ústního jednání konaného dne 9. 11. 2017 organizace předložila Usnesení o opravě
zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení výše uvedeného závazného stanoviska
dotčeného orgánu státní správy, odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Orlová spis.zn. MUOR S 147/2017/OVŽP/CAG a značky MUOR 66135/2016 ze dne
4. 1. 2017, které, odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová vydal
pod spis.zn. MUOR S 147/2017/OVŽP/CAG a značkou MUOR 57237/2017 ze dne
7. 11. 2017 a které rovněž obsahuje správné znění tohoto závazného stanoviska. Tento
dokument je přílohou č. 4 protokolu z ústního jednání, který byl evidován OBÚ
pod č.j. SBS 37810/2017 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním
řízení pod sp. zn. SBS 31714/2017/OBÚ-05/15. Z opraveného znění výše uvedeného
závazného stanoviska vyplývá, že dotčený orgán státní správy, Odbor výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Orlová, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody
a krajiny dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., souhlasí se zásahem do neregistrovaných
krajinných prvků, které jsou vymezeny ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a jsou
jimi lesy, vodní plochy a vodní toky nacházející se v oblasti zaujímající oblast vlivů dobývání
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porubů č. 11 2831 a 11 2832 v dobývacím prostoru Karviná – Doly I, k.ú. Doubrava u Orlové
za těchto podmínek:
 „vlivy těžby na významné krajinné prvky a poklesy území, včetně zamokření a zátop,
budou nadále průběžně monitorovány odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobou a na náklady těžební organizace budou realizována opatření z toho vyplývající.
Závěry monitoringu budou předkládány MěÚ Orlová, odboru životního prostředí, vždy
v termínu do 31. 3. následujícího roku“,
 „průběžně sledovat kvalitu vod ve vodních plochách, které budou vznikat při poklesech
terénu, úroveň hladiny a kvalitu podzemních vod v jejich okolí“,
 „významné krajinné prvky, jejichž ochrana vyplývá ze zákona, budou maximálně
chráněny a veškeré zásahy do nich budou konzultovány s odborem životního prostředí
Městského úřadu Orlová“.
Tyto podmínky jsou obsaženy v bodech č. 6. č. 7 a č. 8 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Dotčený orgán státní správy, Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová,
jako příslušný vodoprávní orgán dle § 104 a 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve svém závazném stanovisku spis. zn. MUOR
S 2106/2016/OZP/JAT a značky MUOR 66134/2016 ze dne 10. 1. 2017 souhlasil
s dobýváním porubů č. 11 231 a č. 11 2832 v dobývacím prostoru Karviná – Doly I
v katastrálním území Doubrava u Orlové bez stanovení podmínek.
Dotčený orgán státní správy, Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné,
jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst. 3 zákona
č. 114/1992 Sb. ve svém závazném stanovisku č.j. MMK/001143/2017 a spis.zn.
MMK/202483/2016 ze dne 3. 1. 2017 souhlasil se zásahem do neregistrovaných významných
krajinných prvků, kterými jsou vodní nádrž – nádrž přírodní nazývaná „Kozinec“, vodní tok
„Karvinský potok“ a „niva Olše u Karvinského potoka“, nacházející se v katastrálním území
Staré Město u Karviné.
Dotčený orgán státní správy, Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné,
jako příslušný vodoprávní orgán dle § 104 a 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve svém závazném stanovisku č.j. MMK/000772/2017
a spis. zn. MMK/2024732016 ze dne 20. 1. 2017 souhlasí se zahájením hornické činnosti
za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. „Organizace, která bude žádat o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
doloží v souladu s ustanovením § 33 odst. 4. zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), obvodnímu báňskému úřadu doklad o vyřešení střetů
zájmů s fyzickými nebo právnickými osobami, u kterých jsou využitím výhradního ložiska
ohroženy objekty a zájmy chráněné vodním zákonem“.
2. „Organizace, která bude žádat o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska,
bude pokračovat v monitoringu hladiny podzemní vody na objektech - KO MV 3,
KO-MV-6 a lv-7, a jeho výsledky budou zasílány vodoprávnímu úřadu Karviná“.
Uvedená podmínka č. 1 byla organizací splněna, doklady o vyřešení střetu zájmů jsou
obsahem přílohy č. 3 žádosti o povolení předmětné hornické činnosti. Uvedená podmínka č. 2
je obsažena v bodě č. 4 výrokové části tohoto rozhodnutí.
K předmětné hornické činnosti vydal souhlasné stanovisko odbor výkonu státní správy IX
Ministerstva životního prostředí č.j.; sp. zn. MZP/2017/580/568,33347; 310.27,A/10 ze dne
30. 10. 2017 evidované OBÚ pod č.j. SBS 36279/2017 dne 30. 10. 2017 s podmínkou:
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„Součástí rozhodnutí o povolení hornické činnosti, pokud bude vydáno, bude povinnost
organizace provádět sanace a rekultivace v rozsahu a časových termínech dle platného
znění „Plánu sanace a rekultivace“.

Uvedená podmínka je obsažena v bodě č. 5 výrokové části tohoto rozhodnutí.
K předmětné hornické činnosti vydal závazné stanovisko odbor výkonu státní správy IX
Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2018/580/206/8108; 310.9,A/10 ze dne 19. 2. 2018
„Závazné stanovisko – souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu“
v němž uvedený dotčený orgán státní správy vyslovil, podle § 9 odst. 8 zákona
č. 334/1992 Sb. souhlas s trvalým odnětím 10,9413 ha zemědělské půdy v katastrálním území
Doubrava u Orlové a 3,2881 ha v katastrálním území Staré Město u Karviné, přičemž
v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. stanovil tuto podmínku
nezbytnou k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti s trvalým odnětím
půdy ze zemědělského půdního fondu (dle výroku I. tohoto závazného stanoviska) takto:


„V rozhodnutí dle zák. č. 61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů, nesmí plocha dotčených pozemků překročit výměru
danou tímto souhlasem (14,2294 ha)“.

Uvedená podmínka je obsažena v bodě č. 75 výrokové části tohoto rozhodnutí.
V souladu s čl. II. odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., požádala organizace odbor posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (dále jen
„příslušný úřad“) o vydání závazného stanoviska k ověření souladu záměru „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích prostorech závodu ČSA v období
2011 – 2016“. Příslušný úřad vydal dne 28. 5. 2015 závazné stanovisko k ověření souladu,
které bylo evidováno OBÚ dne 1. 6. 2015 pod č.j. SBS 17146/2015. V závazném stanovisku
příslušný úřad ověřil, že obsah stanoviska je v souladu s požadavky právních předpisů, které
zapracovávají směrnici EIA, a současně stanovil, které z podmínek uvedených v tomto
stanovisku jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících správních řízení povinny
zahrnout do svých rozhodnutí, přičemž ponechal na správní úvaze úřadu, který navazující
řízení vede, aby posoudil, zda se ta která podmínka vztahuje k danému navazujícímu řízení.
Součástí podání organizace je „posudek vlivu na ŽP“. Ve výše uvedeném „posudku vlivu na
ŽP“ bylo provedeno vyhodnocení plnění jednotlivých bodů závazného stanoviska k ověření
souladu se závěrem, že podmínky v něm uvedené jsou plněny v plném rozsahu a dále bylo
konkrétně upřesněno, které body závazného stanoviska k ověření souladu se vztahují
k povolované hornické činnosti spočívající v dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832. Znalec
v závěru uvádí, že pro předmětnou hornickou činnost jsou aktuální podmínky: č. 1-19, č. 21,
č. 22, č. 23, č. 28, č. 30 - 35, č. 38, č. 40, č. 41, č. 43 - 54, č. 56, č. 59, č. 68, č. 73, č. 74, č. 75,
č. 76, č. 77, č. 78, č. 83 – 86, č. 90, č. 92 – 100.
Obvodní báňský úřad se s upřesněním aktuálních bodů závazného stanoviska k ověření
souladu pro dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832 seznámil a souhlasí s jeho závěry. Výše
uvedené podmínky závazného stanoviska k ověření souladu, jsou obsaženy v bodech č. 9 – 74
výrokové části tohoto rozhodnutí, vyjma podmínky č. 84, kterou žadatel již prokazatelně
splnil. Nová monitorovací síť indukované seizmicity (seismologický informační systém)
zahájila provoz dne 1. 4. 2013. Výsledky monitoringu indukované seizmicity, včetně
informace o zahájení provozu tohoto systému jsou zveřejněny jejím provozovatelem,
organizací Green Gas, DPB, a.s., na internetové stránce https://www.dpb.cz/seismologickyinformacni-system/. Splnění podmínky č. 84 závazného stanoviska k ověření souladu je dále
OBÚ známo také z jeho úřední činnosti. Podmínky č. 9, č. 83 a č. 90 závazného stanoviska
k ověření souladu, které jsou ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny pod č. 17, č. 62
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a č. 65 OBÚ upravil tak, aby v nich uvedené časové určení jejich realizace neomezovalo
jejich platnost pro období, v němž je předpokládáno dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832
ve sloji č. 28, v 11. kře, v dobývacím prostoru Karviná – Doly I.
Dne 7. 4. 2016 předložila organizace, v souladu s ustanovením § 9a odst. 4 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí pod značkou CRP/2016/73 příslušnému úřadu
dokumentaci pro předmětné navazující řízení – povolení ražeb chodeb a dobývání porubů
č. 11 2831 a č. 11 2832 v dobývacím prostoru Karviná – Doly I a zároveň sdělila, že oproti
původnímu záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná v dobývacích
prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016“ na životní prostředí, nedošlo ke změnám.
Příslušný úřad k výše uvedenému záměru nevydal nesouhlasné stanovisko, což potvrdil
dopisem ze dne 24. 10. 2017, který byl evidován na OBÚ dne 25. 10. 2017 pod
č.j. SBS 35952/2017 a je součástí spisu vedeného v předmětném navazujícím správním řízení
pod sp. zn. SBS 31714/2017/10.
Po skončení dokazování byli účastníci řízení o této skutečnosti písemně vyrozuměni přípisy
č.j. SBS 31714/2017/OBÚ-05/26,27 vypravenými dne 1. 3. 2018, v nichž byli současně
poučeni o svém právu seznámit se s podklady rozhodnutí, přičemž jim bylo stanoveno místo
a doba, po kterou tak mohou učinit. Současně byli, v souladu s § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměni o možnosti
vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, k čemuž jim byla stanovena přiměřená lhůta.
Žádný účastník řízení svého práva seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve stanovené
době nevyužil.
Podkladem pro vydání rozhodnutí byla žádost organizace, včetně výše uvedeného doplnění
žádosti organizace, výsledek ústního jednání provedeného oprávněnou úřední osobou
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého dne
9. 11. 2017, výše uvedený „odborný báňský znalecký posudek“, výše uvedený „dodatek
odborného báňského znaleckého posudku“, výše uvedený „hydrogeologický posudek“ výše
uvedený „doplněk hydrogeologického posudku“, výše uvedený posudek vlivu na životní
prostředí, výše uvedený „posudek vlivu těžby na VKP“ výše uvedený „Znalecký posudek
č. 17/ZP/003 na posouzení nutnosti vložení kompenzátoru do trasy Kružberského přivaděče
DN 700 s ohledem na aktuální stav a očekávané vlivy z hornické činnosti“, výše uvedený
„Znalecký posudek č. 17/ZP/004 na posouzení dilatačních spojů a osových deformací
dotčených úseků vodovodního řadu“ výše uvedené stanovisko spolku S.O.S. Karviná, z.s.,
výše uvedené vyjádření spolku Spolek za práva občanů Dětmarovice, z.s., výše uvedené
stanovisko organizace ke stanovisku spolku S.O.S. Karviná, z.s. a k námitkám spolku Spolek
za práva občanů Dětmarovice, z.s., výše uvedené námitky účastníků řízení pana Boleslava
Mrajca a paní Emilie Mrajcové, výše uvedené stanovisko účastníka řízení, statutárního města
Karviná, výše uvedené stanovisko účastníka řízení organizace Povodí Odry, s.p., výše
uvedená stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dokumentace
„Plánu dobývání porubů č. 11 2831 a č. 11 2832 ve 28. sloji v 11. kře na Důlním závodě 1,
lokalitě Karviná“.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v průběhu řízení
neshledal důvody bránící povolení předmětné hornické činnosti.
Jelikož byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro povolení předmětné hornické
činnosti, rozhodl Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
tak, jak je uvedeno výše.
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Poučení o opravném prostředku:
Podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání u Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
O případném odvolání bude rozhodovat Český báňský úřad v Praze.

Ing. Bc. Libor Hroch
předseda
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
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Seznam k č.j. SBS 31714/2017/OBÚ-05/28
I. ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
1.

OKD, a.s.,
Stonavská 2179 Doly, 735 06 Karviná
zastoupena zmocněncem Ing. Miroslavem Konečným, závodním dolu Důlního závodu 1, lokalita Karviná

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Statutární město Karviná,
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Obec Doubrava, čp. 599, 735 33 Doubrava
Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín - Děčín IV-Podmokly
Česká republika - Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec
Králové
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha – Nové Město
Moravskoslezský kraj - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
MILNEA státní podnik v likvidaci, Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04
Český svaz včelařů, z.s., Křemencova 177/8, Nové Město, 110 00 Praha
Veritas reality s.r.o., Dr. Martínka 1419/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
BIO TOP, s.r.o., Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice
Borková Zdenka, Slovenská 2920/46, 733 01 Karviná-Hranice
Dřízga Jiří, Okružní 928, 735 14 Orlová-Lutyně
Holub Emil, Dr. Martínka 1144/23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Kika Miroslav, čp. 712, 735 33 Doubrava
Kiková Nataša, čp. 712, 735 33 Doubrava
Konečná Anežka, čp. 23, 733 01 Karviná-Staré Město
Krůček Tomáš, Pančava 293, 760 01 Zlín-Příluky
Michna Štefan, Konzumní 382/14, 736 01 Havířov-Šumbark
Michnová Lenka, Konzumní 382/14, 736 01 Havířov-Šumbark
Molenda Mieczyslaw, Na Zámostí 758, 735 43 Albrechtice
Molendová Eva, Pardubická 131, 735 43 Albrechtice
Mrajca Boleslav, nám. O. Foltýna 28/81, 733 01 Karviná-Staré Město
Mrajcová Emília, nám. O. Foltýna 9/31, 733 01 Karviná-Staré Město
Noga Ferdinand, čp. 116, 733 01 Karviná-Staré Město
Padisak Jindřich, čp. 288, 735 33 Doubrava
Padisaková Anna, čp. 288, 735 33 Doubrava
Pohlová Jana, U Borku 696, 735 31 Bohumín-Skřečoň
Pochtiol Petr, Koukolná 40, 735 71 Dětmarovice
Pochtiolová Adriana, Koukolná 40, 735 71 Dětmarovice
Polách Lubomír, Energetiků 941, 735 14 Orlová-Lutyně
Polok Rudolf, čp. 62, 735 33 Doubrava
Poloková Blažena, čp. 62, 735 33 Doubrava
Pytlík Petr, Ing., Za Vsí 336/25, 733 01 Karviná-Staré Město
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Pytlíková Renáta, Za Vsí 212/23, 733 01 Karviná-Staré Město
Rozbroj Roman, Na Kopci 2085/33, 734 01 Karviná-Mizerov
Sadílková Simona, Slezská 958, 735 14 Orlová-Poruba
Schulzová Dagmar, Mgr., Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Sihelníková Vlasta, nám. Budovatelů 1419/13, 735 06 Karviná-Nové Město
Strončková Anna, čp. 700, 735 33 Doubrava
Střelec Jan, čp. 255, 735 33 Doubrava
Szewieczek Karel, Ing., Vnitřní 734, 735 14 Orlová-Lutyně
Štáblová Dáša, Vnitřní 732, 735 14 Orlová-Lutyně
Trzaskalik Oto, čp. 73, 735 33 Doubrava
Trzaskaliková Amále, čp. 231, 735 72 Petrovice u Karviné
Vašenda Miloslav, Lučina 416, 739 39 Lučina
Vykydal Roman, Nerudova 975, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín
Vystavěl Vlastimil, U Alejského Dvora 1617, 739 34 Šenov
Weissová Lenka, čp. 143, 735 33 Doubrava
Babišová Marie, adresa neznámá
Foltýn Jan, adresa neznámá
Kucharčík Eduard, adresa neznámá
Poledník Ferdinand, adresa neznámá
Poledník Josef, adresa neznámá
Scheuerová Marie, adresa neznámá
Scheurer Rudolf, adresa neznámá
Szweda František, Polsko
Šajter Jan, adresa neznámá
Šajterová Ludvina, adresa neznámá
Štěrbová Marie, adresa neznámá
Šveda Karel, adresa neznámá
Švedová Aloisie, adresa neznámá
Švedová Anděla, adresa neznámá
Wávra Karel, adresa neznámá
Wávrová Albína, adresa neznámá
Wawra Karel, adresa neznámá
Wawrová Albína, adresa neznámá
Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., Okružní 1309, Lutyně, 735 14 Orlová
S.O.S. Karviná, z.s., nám. Ondry Foltýna 15/45, Staré Město, 733 01 Karviná
Spolek za práva občanů obce Dětmarovice, č.p. 1302, 735 71 Dětmarovice
AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556/1, Město, 736 01 Havířov

II. ZMOCNĚNEC
76. Ing. Miroslav Konečný, závodní dolu Důlního závodu 1, lokalita Karviná,
OKD, a.s., Důlní závod 1, lokalita Karviná, ulice Čs. armády č.p. 1, 735 06 Karviná-Doly
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III. DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
77. Odbor životního prostředí a zemědělství,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
78. Odbor výkonu státní správy IX,
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Čs. legií 5
702 00 Ostrava
79. Odbor stavební a životního prostředí,
Magistrát města Karviné
Karola Śliwky 618/11
733 24 Karviná – Fryštát
80. Odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Orlová,
Radnice, Staré náměstí 76
735 11 Orlová – Město
81. Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 65
100 10 Praha 10

IV. OSTATNÍ
82. JUDr. Milan Suchánek, pověřený soudní exekutor, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9
83. Exekutorský úřad Praha 10 – soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Na Plískavě 1525/2
102 00 Praha 10 – Hostivař
84. Exekutorský úřad Praha 2 – soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Hradecká 2526/3, 130 00
Praha 3
85. Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, 750 02
Přerov
86. Exekutorský úřad Karviná, soudní exekutor Mgr. Simona Kiselová, Na Bělidle 801/4
Karviná-Fryštát 733 01
87. Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná, nám. Budovatelů 1333/31, Nové Město
735 06 Karviná
88. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
89. JUDr. Jan Rudolf, likvidátor MILNEA státní podnik v likvidaci, Atletická 2417/1b, Břevnov,
169 00 Praha 6
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