
 

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  

č.j. SBS 18654/2017/OBÚ-05/12 

V Ostravě dne  9. 8. 2017 

 

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. ZDK/Ing.Ko/95/OPV/25/Ing.Bi ze dne 29. 5. 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, jenž jedná na základě plné moci ze dne 9. 12. 2016: 

 

 

p o v o l u j e 
 

podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách  

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, organizaci 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, hornickou činnost spočívající 

v likvidaci hlavních důlních děl – šibíku č. 932 a části překopu č. 9002 v úseku od staničení 

750 m k jámě Doubrava III, v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové na Důlním závodě 1, 

lokalita Karviná, se sídlem ul. Čs. armády č.p. 1, 735 06 Karviná - Doly, v rozsahu 

předloženého podání. 

Odůvodnění rozhodnutí: 

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající likvidaci hlavních důlních děl – šibíku č. 932 

a překopu č. 9002 v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové na Důlním závodě 1, lokalita 

Karviná, se sídlem ul. Čs. armády č.p. 1, 735 06 Karviná - Doly, byla doručena Obvodnímu 

báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého dne 2. 6. 2017.  

OBÚ v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, oznámil v souladu s § 47 

odst. 1 správního řádu a s § 144 odst. 2 správního řádu zahájení navazujícího správního řízení 
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spolu s termínem konání ústního žadateli a dotčeným orgánům státní správy přípisem spisové 

značky SBS 18654/2017/OBÚ-05/3 ze dne 6. 6. 2017, vypraveným dne 7. 6. 2017, ostatním 

účastníkům řízení, veřejnosti a dotčené veřejnosti v souladu s ustanovením § 25 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon 

č. 100/2001 Sb.“) rovněž veřejnou vyhláškou, vedenou pod spisovou značkou 

SBS 18654/2017/OBÚ-05/4 ze dne 6. 6. 2017, vypravenou dne 7. 6. 2017. Předmětné 

navazující správní řízení bylo zahájeno uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto 

oznámení na úřední desce OBÚ, tedy 23. 6. 2017. Dotčená veřejnost svou účast ve správním 

řízení o výše uvedené žádosti OBÚ neoznámila. Rovněž tak veřejnost ve stanovené lhůtě 

neuplatnila žádnou připomínku. 

OBÚ ověřil úplnost žádosti o povolení hornické činnosti a související dokumentace ve smyslu 

vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních 

ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, přičemž neshledal nedostatků. 

Při stanovení okruhu účastníků řízení se OBÚ opíral o vlastní odbornou praxi, odborné 

znalosti a skutečnosti, známé mu z úřední činnosti, podle kterých likvidací dlouhých důlních 

děl způsobem a za podmínek popsaných v žádosti o povolení hornické činnosti, nedojde 

k měřitelným deformacím na povrchu. 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 a nebudou tedy přímo dotčena práva ani 

povinnosti dalších osob. 

V průběhu celého řízení nikdo z účastníků řízení nepodal k projednávané hornické činnosti 

námitky. 

Na základě uvedeného dospěl OBÚ k závěru, že v souvislosti s požadovanou hornickou 

činností nejsou známy žádné střety zájmů. 

Důvodem likvidace uvedených hlavních důlních děl je ukončení jejich využívání pro 

hornickou činnost a zjednodušení větrní sítě Důlního závodu 1, lokalita Karviná. 

Překop č. 9002 byl již v minulosti částečně likvidován v úseku staničení 0 - 750 m 

prostorovým uzavřením na základě rozhodnutí OBÚ zn. S 0358/06/6-469/Ing.Bt/Mc ze dne 

26. 1. 2007 o povolení hornické činnosti - likvidace Jámy Doubrava II a hlavních důlních děl 

ústících do jámy a na základě rozhodnutí OBÚ zn. S 0037/2008-12-Ing.Or/Mc ze dne 

28. 11. 2008 o povolení hornické činnosti - likvidace větrní jámy Eleonora a hlavních důlních 

děl ústících do jámy. Obsahem dokumentace předložené OBÚ současně s předmětnou žádostí 

je likvidace zbývající části překopu č. 9002 od st. cca 750 m až k hrázi H1 u jámy Do III.  

Překopem č. 9002 byly zpřístupněny zásoby mezi 8. (-351,8 m) a 9. (-493,0 m) patrem v ploše 

mezi severním okrajem ochranného pilíře doubravských jam a doubravským zlomem. Jedná 

se o zásoby spodních sušských slojí v intervalu sl. č. 634 – 31a až č. 605 - 33b a sedlových 

slojí č. 564 – 34a  až č. 558 – 35b.  

Šibík č. 932 sloužil k otvírce zásob sedlových slojí č. 558 – 35B, č. 530 – 37c a č. 514 – 39 

V předmětné oblasti, ve všech uvedených slojích, nezůstaly žádné využitelné zásoby. 

V příloze č. 4 plánu likvidace „Projektu uzavíracích hrází u jámy Do III“, zpracovaném 

organizací Geoeengineering, spol. s.r.o, arch.číslo: G-0817-1, je v souladu s § 3 odst. 2  

písm. f) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních 
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důlních děl, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno umístění opěrné hráze H1 na překopu 

č. 9002 a její konstrukce na základě statického výpočtu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o likvidaci dlouhého důlního díla, které neústí na povrch 

a svislého důlního díla, které neústí na povrch a s ohledem na způsob jejich likvidace 

prostorovým uzavřením, se nepředpokládá ovlivnění povrchového terénu (poklesy, resp. 

změny hladiny podzemních vod) a to zejména s ohledem na hloubku uložení předmětných 

důlních děl, které se nachází v hloubce větší než 700 m pod povrchem.  

Podkladem pro vydání rozhodnutí byla žádost organizace, jejíž součástí je „Plán likvidace 

hlavního důlního díla – šibíku č. 932 a otvírkového důlního díla č. 9002 na 9. patře 

v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové Důlního závodu 1 lokality Karviná“ schválený dne 

29. 5. 2017 Ing. Miroslavem Konečným, závodním dolu Důlního závodu 1, lokalita Karviná 

a výsledek ústního jednání provedeného oprávněnou úřední osobou OBÚ dne 13. 7. 2017.  

V průběhu navazujícího správního se účastník řízení, obec Doubrava, k předmětné hornické 

činnosti nevyjádřil, dotčené orgány státní správy nevydaly žádná svá stanoviska. 

Dne 2. 5. 2017 předložila organizace v souladu s ustanovením § 9a odst. 4 zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) pod značkou CRP/2017/65 

Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence (dále jen „MŽP, OPVIP“) dokumentaci pro příslušné navazující řízení – povolení 

likvidace hlavních důlních děl šibíku č. 932 a překopu č. 9002 v dobývacím prostoru 

Doubrava u Orlové. 

MŽP, OPVIP po prostudování poskytnutých podkladů k záměru „Likvidace hlavních důlních 

děl, šibíku č. 932 a překopu č. 9002 v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové na Důlním 

závodě 1, lokalita Karviná“ dospělo k závěru, že závazné stanovisko k ověření změn záměru 

nevydá. Tuto skutečnost MŽP, OPVIP oznámilo dopisem ze dne 21. 6. 2017, který byl 

evidován OBÚ dne 22. 6. 2017 pod číslem jednacím SBS 21017/2017 a je součástí spisu 

vedeném v předmětném navazujícím řízení. 

Po skončení dokazování byli účastníci navazujícího správního řízení o této skutečnosti  

vyrozuměni přípisem evidovaným OBÚ pod č.j. SBS 18654/2017/OBÚ-05/10 ze dne 

18. 7. 2017 vypraveným dne 19. 7. 2017 a současně také veřejnou vyhláškou evidovanou 

OBÚ pod č.j. SBS 18654/2017/OBÚ-05/11 vypravenou dne 19. 7. 2017, v nichž byli 

současně poučeni o svém právu seznámit se s podklady pro vydání 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.  Účastníci řízení svého práva seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí 

ve stanovené době nevyužili.    

V průběhu řízení o povolení hornické činnosti dospěl OBÚ k závěru, že navrhovaný 

způsob likvidace hlavních otvírkových  důlních děl – šibíku č. 932 a části překopu č. 9002 

v úseku od staničení 750 m k jámě Doubrava III, v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové 

na Důlním závodě 1, lokalita Karviná, se sídlem ul. Čs. armády č.p. 1, 735 06 Karviná - Doly, 

odpovídá báňsko-geologickým podmínkám a zásadám hospodárného využívání výhradního 

ložiska, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a že byly splněny 

všechny zákonem stanovené podmínky pro povolení hornické činnosti, proto bylo rozhodnuto 

tak, jak je výše uvedeno. 
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Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

oznámení podáním učiněným u Obvodního báňského úřadu pro území krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého.  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 18654/2017/OBÚ-05/12:   

 

 
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. Obec Doubrava, čp. 599, 735 33 Doubrava 

  
 

 
II. DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 
 

3. Odbor životního prostředí a zemědělství, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

 
4. Odbor výkonu státní správy IX, 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Čs. legií 5 

702 00 Ostrava 

 
5.  Odbor výstavby a životního prostředí 

Městský úřad Orlová,  

Radnice, Staré náměstí 76 

735 11 Orlová – Město 

 
6. Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

 

 

 

III. ZMOCNĚNEC 
 

7.  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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