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OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD  
 

P R O  Ú Z E M Í  K R A J Ů  M O R A V S K O S L E Z S K É H O  A  O L O M O U C K É H O   

Číslo jednací: SBS 38614/2018/OBÚ-05/12  

V Ostravě dne 18. 2. 2019    

 

R O Z H O D N U T Í  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také jen 

„OBÚ“), na základě žádosti zn. ZDČ/Ing.Ko/237/OPV/59/Ing.Bi ze dne 3. 12. 2018 

organizace OKD, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 10919, IČ 05979277, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, 

podané zmocněncem Ing. Miroslavem Konečným, závodním dolu OKD, a. s., ČSA, který 

jedná na základě plné moci ze dne 31. 10. 2018 a na základě plné moci ze dne 27. 12. 2018, 

 

I. 

 p o v o l u j e 

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 10919, IČ 05979277, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (dále 

také jen „organizace“), hornickou činnost – přípravu výhradního ložiska v dobývacím 

prostoru Karviná – Doly I, v rozsahu podle „Plánu přípravy porubů č. 11 3131, č. 11 3132 

a č. 11 3133 v  31. sloji v 11. kře v dobývacím prostoru Karviná – Doly I v OKD, a.s., ČSA“ 

zn. PBP/Ing.Bi, ze dne 26. 11. 2018, zpracovaného báňským projektantem Ing. Jiřím Bilanem 

a schváleného závodním dolu Ing. Miroslavem Konečným dne 3. 12. 2018, spočívajícím 

v ražení důlních děl č. 11 3103, č. 11 3101, č. 11 3102, č. 11 3102A, č. 11 3131, č. 11 3131/1, 

č. 11 3104, č. 11 3132, č. 11 3132/1, č. 11 3106, č. 11 3133 a č. 11 3133/1 pro poruby 

č. 11 3131, č. 11 3132 a č. 11 3133 ve sloji č. 31, v 11. dobývací kře dobývacího prostoru 

Karviná – Doly I v OKD, a.s., ČSA. 
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Odůvodnění: 

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v přípravě výhradního ložiska důlními 

díly č. 11 3103, č. 11 3101, č. 11 3102, č. 11 3102A, č. 11 3131, č. 11 3131/1,  

č. 11 3104, č. 11 3132, č. 11 3132/1, č. 11 3106, č. 11 3133 a č. 11 3133/1 pro poruby 

č. 11 3131, č. 11 3132 a č. 11 3133 ve sloji č. 31, v 11. dobývací kře dobývacího prostoru 

Karviná – Doly I v OKD, a.s., ČSA byla doručena OBÚ dne 5. 12. 2018. 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 (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 

oznámením vedeným pod spisovou značkou SBS 38614/2018/OBÚ-05/3 a vypraveným dne 

12. 12. 2018 a v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb. 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 38614/2018/OBÚ-05/4 vypravenou dne 12. 12. 2018. 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 40710/2018 dne 21. 12. 2018 a je součástí spisu vedeného 

k předmětnému navazujícímu správnímu řízení pod spis. zn. SBS 38614/2018/OBÚ-05/5. 

Navazující správní řízení ve shora uvedené věci bylo zahájeno podle § 144 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb. uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení výše uvedeného oznámení 

na úřední desce OBÚ, tj. dne 28. 12. 2018. 

Ústní jednání v předmětném navazujícím správním řízení proběhlo dne 22. 1. 2019 a jeho 

výsledek je zaznamenán v protokolu evidovaném OBÚ pod č.j. SBS 02592/2019 a ve spisu 

vedeném v předmětném navazujícím správním řízení je veden pod spisovou značkou 

SBS 38614/2018/OBÚ-05/9. 

Přílohou č. 2.6.2 žádosti organizace o povolení předmětné hornické činnosti je „Odborný 

znalecký posudek o možném ovlivnění povrchu a povrchových objektů vlivem ražení dlouhých 

důlních děl horizontálních i úklonných v dobývacích prostorech Dolu Karviná (nyní OKD, 

a.s., ČSA) v letech 2013 – 2020“ ze dne 31. ledna 2013, který byl zpracován Prof. Ing. Ivo 

Černým, CSc., soudním znalcem, jmenovaným rozhodnutím ministra spravedlnosti 

čj. ZT 1545/68 - org. odbor ze dne 11. listopadu 1968 a znovu potvrzen rozhodnutím 

Krajského soudu v Ostravě čj. 1263/72 Kz ze dne 4. srpna 1972 pro základní obor těžba pro 

odvětví těžba uhlí se zvláštním zřetelem k otázkám vlivů poddolování na povrch a povrchové 

objekty (dále jen „odborný báňský znalecký posudek“). Znalecký úkon je zapsán pod 

pořadovým číslem 253 znaleckého deníku.  

Okruh účastníků řízení se opírá o uvedený odborný báňský znalecký posudek, kde je 

konstatováno, že povrch a povrchové objekty nemohou být ovlivněny důlními ražbami 

ve vrstvách sušských, sedlových i případně v souvrství ostravském. Nedojde tedy k ovlivnění 

objektů, krajiny a životního prostředí na povrchu, k ovlivnění zásob a zdrojů užitkových 

a pitných vod, ovlivnění hladin podzemních vod, ani k ovlivnění jiných zájmů z důvodu 

deformací terénu a nebudou tedy přímo dotčena práva ani povinnosti dalších osob. 

Spolu se žádostí předložila organizace níže uvedená stanoviska účastníků řízení: 

• statutární město Karviná vydalo dne 7. 11. 2018 pod č.j. MMK/159697/2018 a spis. zn. 

MMK/159697/2018/02 „Stanovisko k povolení hornické činnosti – ražby přípravných 

důlních děl“, ve kterém vyjadřuje souhlas s předmětnou  hornickou činností,  
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• obec Doubrava vydala dne 23. 11. 2018 pod č.j. OUDo 1545/2018 a spis. zn. 

OUDo S 190/2018/PSz  „Stanovisko“ ve kterém vyjadřuje souhlas s předmětnou  hornickou 

činností.  

Dne 7. 1. 2019 bylo OBÚ doručeno stanovisko dotčeného orgánu státní správy, odboru 

stavebního a životního prostředí magistrátu města Karviné č.j. SMK/195694/2018 a spis. zn. 

SMK/190722/2018 OSŽP/Ku, v němž je konstatováno, že veřejné zájmy, které chrání tento 

dotčený orgán státní správy na úseku ochrany vod a ochrany přírody a krajiny nejsou 

předmětnou hornickou činností dotčeny. Toto stanovisko bylo evidováno OBÚ pod č.j. 

SBS 00487/2019 dne 7. 1. 2019 a je součástí spisu vedeného k předmětnému navazujícímu 

správnímu řízení pod spis. zn. SBS 38614/2018/OBÚ-05/6. 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního 

prostředí (dále jen „příslušný úřad“) vydal, v souladu s § 9a odst.1  zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), závazné stanovisko k posouzení vlivů 

provedení záměru – „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě 

ČSA v období 2015 – 2023“ - na životní prostředí č.j. 88350/ENV/15 ze dne 11. 1. 2016 

(dále jen  „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“). 

Toto závazné stanovisko bylo evidováno OBÚ pod č.j. SBS 01785/2016 dne 18. 1. 2016. 

Přílohou č. 4 podání organizace je „Posudek č. 197/18 vlivu přípravy a dobývání porubů 

č. 11 3131, č. 11 3132 a č. 11 3132 v 11. kře. Posouzení vlivu na ŽP v intencích dle zákona 

100/2001 Sb.“ (dále jen „posudek vlivu na životní prostředí“) ze srpna 2018 zpracovaný 

RNDr. Radovanem Pipekem, držitelem osvědčení, č.j. 6889/237/OPV/93 ze dne 22. 4. 1993 

o odborné způsobilosti 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. Ve výše uvedeném posudku vlivu na životní prostředí 

je uvedeno, že na základě dlouhodobého měření a pozorování lze konstatovat, že ražby 

důlních děl se v celkových poklesech neprojevují a nejsou ovlivněny jednotlivé složky 

životního prostředí dané oblasti. Z tohoto konstatování tedy vyplývá, že se jednotlivé 

podmínky výše uvedeného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 

na životní prostředí, předmětné hornické činnosti netýkají.  

Dne 7. 11. 2018 předložila organizace v souladu s ustanovením § 9a odst. 6 zákona 

č. 100/2001 Sb. pod značkou CRP/2018/182 příslušnému úřadu dokumentaci pro předmětné 

navazující řízení – povolení ražeb chodeb č. 11 3103, č. 11 3101, č. 11 3102, č. 11 3102A, 

č. 11 3131, č. 11 3131/1, č. 11 3104, č. 11 3132, č. 11 3132/1, č. 11 3106, č. 11 3133, 

č. 11 3133/1 a dobývání porubů č. 11 3131, č. 11 3132 a č. 11 3133 v dobývacím prostoru 

Karviná – Doly I (dále jen „záměr“) a zároveň sdělila, že  oproti vlivu záměru „Pokračování 

hornické činnosti Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023“ na životní prostředí, 

nedošlo ke změnám. Dne 17. 1. 2019 bylo OBÚ doručeno souhlasné závazné stanovisko 

k ověření změn záměru, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, podle  § 9a 

odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve vztahu k závaznému stanovisku k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí, které bylo vydáno příslušným úřadem dne 14. 1. 2019 

pod č.j. MZP/2018/710/8719 (dále jen „souhlasné závazné stanovisko k ověření změn 

záměru“). Toto souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru bylo evidováno OBÚ 

pod č.j. SBS 01971/2019 dne 17. 1. 2019 a ve spisu vedeném v předmětném navazujícím 

správním řízení je vedeno pod spisovou  značkou SBS 38614/2018/OBÚ-05/8. V tomto 

souhlasném závazném stanovisku k ověření změn záměru příslušný úřad konstatuje, že záměr, 

který je předmětem navazujícího řízení neobsahuje změny realizace záměru, který byl 

předmětem procesu EIA, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. 
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Po skončení dokazování byli účastníci řízení o této skutečnosti písemně vyrozuměni přípisy 

sp. zn. SBS 38614/2018/OBÚ-05/10,11 vypravenými dne 25. 1. 2019, 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., 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, výsledek ústního jednání 

provedeného oprávněnou úřední osobou Obvodního báňského úřadu pro území krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého dne 22. 1. 2019, výše uvedený odborný báňský  

znalecký posudek, výše uvedený posudek vlivu na životní prostředí, výše uvedené stanovisko 

účastníka řízení – statutárního města Karviná, výše uvedené stanovisko účastníka  

řízení – obce Doubrava, výše uvedené stanovisko a závazná stanoviska dotčených orgánů 

státní správy a dokumentace „Plánu přípravy porubů č. 11 3131, č. 11 3132 a č. 11 3133 

v  31. sloji v 11. kře v dobývacím prostoru Karviná – Doly I v OKD, a.s., ČSA“.  

S vydáním rozhodnutí o povolení hornické činnosti je podle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část IV, položka 60, bod 1. písm. b) 

Sazebníku správních poplatků), spojena povinnost organizace uhradit správní poplatek 

v celkové výši 1 500,- Kč. Poplatek byl organizací uhrazen kolkovými známkami vylepenými 

na podané žádosti. 

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. 

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 38614/2018/OBÚ-05/12 
 

I.  ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 
 

1. OKD, a.s., 

Stonavská 2179 Doly, 735 06 Karviná 
zastoupená zmocněncem Ing. Miroslavem Konečným, závodním dolu, ČSA 

2. Statutární město Karviná, 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  

3. Obec Doubrava,  

čp. 599, 735 33 Doubrava 

4. S.O.S. Karviná, z.s., nám. Ondry Foltýna 15/45, Staré Město, 733 01 Karviná 

II.  DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 
 

5. Odbor životního prostředí a zemědělství, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

6. Odbor výkonu státní správy IX, 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Čs. legií 5, 702 00 Ostrava 

7. Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

8. Odbor stavební a životního prostředí, 

Magistrát města Karviné 

Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná – Fryštát 

9. Odbor výstavby a životního prostředí 

Městský úřad Orlová,  

Radnice, Staré náměstí 76 

735 11 Orlová – Město 

III.  ZMOCNĚNEC 
 

10. Ing. Miroslav Konečný, závodní dolu, ČSA  

OKD, a.s., ČSA, Stonavská 2179 Doly, 735 06 Karviná 
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