
Odbor výkonu státní správy IX
Čs. legií 1719/5 
702 00  Ostrava

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

(+420) 26712-1111 
posta@mzp.cz 
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Ostrava dne 12. dubna 2021
Č. j.: MZP/2021/580/414
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/580/45
Vyřizuje: Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.
Tel.: 267 123 906
E-mail: marta.lapcikova@mzp.cz 

Dle rozdělovníku

Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), jako 
příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 7 zákona vydává 
k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA 
v období 2015-2023; změna záměru – ukončení hornické činnosti“ (dále jen „záměr“) 
závěr zjišťovacího řízení.

Kapacita (rozsah) záměru: Realizace záměru představuje likvidaci Dolu ČSA, který se nachází 
v dobývacích prostorech (dále jen „DP“) Doubrava a Karviná-Doly I. Hlavní činností záměru bude 
zásyp 2 stávajících těžních jam ČSA 2 a Jan (vtažné jámy) a výdušné jámy č. 3 zpevněným 
a nezpevněným zásypovým materiálem o celkovém množství cca 121 500 m3. Součástí realizace 
záměru bude také likvidace povrchových objektů. Předpokládané množství demoličního 
materiálu z likvidace povrchových objektů bude činit cca 87 400 t. Samotné likvidační a demoliční 
práce budou probíhat pouze v k. ú. Karviná-Doly. Realizace záměru zahrnuje také sanace 
a rekultivace v obou DP.

Umístění: kraj: Moravskoslezský
obec: Karviná, Orlová, Doubrava, Dětmarovice
k. ú: Karviná-město, Karviná-Doly, Staré Město u Karviné, Darkov, Orlová, 

Poruba u Orlové, Horní Lutyně, Doubrava u Orlové, Koukolná

Charakter záměru: V rámci realizace záměru budou zasypány 2 stávající těžní jamy, a to jáma 
ČSA 2 a jáma Jan, a výdušná jáma č. 3 zpevněným a nezpevněným zásypovým materiálem, 
dále pak bude realizována likvidace povrchových objektů, které přímo souvisí s hornickou 
činností, tj. povrchových objektů nacházejících se v bezpečnostním pásmu těchto jam a objektů 
úpravárenského komplexu. V první fázi realizace záměru bude vybudováno stanoviště 
pro ukládání zásypového materiálu, který bude na lokalitu záměru dovážen po železnici z odvalu 
D v Paskově u bývalého Dolu Paskov a z odvalu Jan Karel u Dolu ČSA v Karviné. Poté bude 
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materiál přeložen na nákladní automobily a přepraven na stanoviště zásypového materiálu 
v blízkosti jam. Dále bude následovat likvidace zařízení dolu a úprava potrubí a ohlubně jam. 
Následně se budou zasypávat samotné jámy. Stanoviště zásypového materiálu budou 
obsluhovány kolovými nakladači, kterými bude zásypový materiál nakládán na sběrné 
dopravníky, které budou tento zásypový materiál dopravovat do jam. Po ukončení zásypu jam 
budou prováděny demoliční práce těžních budov. Cílem likvidace těchto objektů je jejich 
odstranění v souladu s plánem postupného začlenění jednotlivých částí území dotčených 
hornickou činností do původní krajiny, případně v souladu s cílem připravit uvolněné plochy 
pro jinou činnost. Součástí záměru je sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou, včetně 
odvalu a odkalovacích nádrží.

Záměr naplňuje dikci bodu bod 81 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná 
těžba, hlubinná těžba) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Oznamovatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Darkov
(od 1. 3. 2021 došlo k převodu majetku původního oznamovatele 
OKD, a.s., IČO 05979277, na DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
Darkov)

IČO oznamovatele: 00002739 

Sídlo oznamovatele: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona (dále jen „oznámení“) zpracoval Ing. Dalibor Surovka, Ph.D., 
který není držitelem autorizace podle § 19 zákona.

Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít 
významný vliv na životní prostředí a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
podle zákona. 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčeného územního 
samosprávného celku, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu vydává ministerstvo odůvodněný písemný závěr podle § 7 
odst. 5 zákona, že záměr 

„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 
2015-2023; změna záměru – ukončení hornické činnosti“

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

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospělo ministerstvo k závěru, že dokumentaci vlivů 
záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „dokumentace“) je nutné 
zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

1. Doplnit o posouzení záměru z hlediska směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000 (Rámcová směrnice o vodách).
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2. Konkretizovat výsledné věcné i časové řešení sanací a rekultivací všech pozemků 
dotčených těžbou v obou DP.

3. Zpracovat části týkající se nakládání s odpady tak, aby byly v souladu s novým zákonem 
o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.).

4. Doplnit rozptylovou studii o zahrnutí větrné eroze tuhých znečišťujících látek, znečišťování 
ovzduší při pohybu vozidel v rámci rekultivačních ploch a při dovozu betonových směsí. 
Navrhnout technická a technickoorganizační opatření pro zdroje znečišťování ovzduší.

5. Navrhnout opatření k minimalizaci vlivů záměru na podzemní a povrchové vody v rozsahu 
hydrogeologického posouzení - viz kapitola 9 hydrogeologického posouzení (Malucha, 
listopad 2020).

Dále je nutné v dokumentaci i jejich přílohách zohlednit a vypořádat všechny 
relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních. 
V této souvislosti ministerstvo požaduje zařadit v úvodu dokumentace kapitolu, 
ve které bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny 
či vypořádány.

Odůvodnění: 

Zjišťovací řízení podle § 7 zákona bylo zahájeno dne 17. 2. 2021 rozesláním informace 
o oznámení záměru dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům. 
Informace o tom, kdy a kde je možno do oznámení záměru nahlížet, byla zveřejněna na úřední 
desce Moravskoslezského kraje dne 24. 2. 2021. Termín pro zaslání písemných vyjádření 
k oznámení záměru byl stanoven v souladu s § 6 odst. 8 zákona do 26. 3. 2021. Ministerstvo 
obdrželo k oznámení záměru celkem 9 vyjádření dotčených územních samosprávných celků 
a dotčených orgánů (vyjádření jsou uvedena dle data doručení vyjádření na ministerstvo):

- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (vyjádření 
č. j. SBS 06883/2021/OBÚ-05/2 ze dne 22. 2. 2021);

- Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší (vyjádření č. j. MZP/2021/780/254 
ze dne 15. 3. 2021, dále jen „MŽP OOO“);

- Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí (vyjádření 
č. j. MUOR 17229/2021 ze dne 17. 3. 2021);

- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územního 
pracoviště Karviná (vyjádření č. j. KHSMS 8314/2021/KA/HOK ze dne 18. 3. 2021); 

- Obec Dětmarovice (vyjádření č. j. OÚD/0697/2021 ze dne 23. 3. 2021); 
- Městského úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí (vyjádření 

č. j. MUCT 20693/2021 ze dne 24. 3. 2021);
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- Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí (vyjádření 
č. j. SMK/034306/2021 ze dne 23. 3. 2021);

- Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
(vyjádření č. j. MSK 26343/2021 ze dne 23. 3. 2021);

- České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava (vyjádření č. j. ČIŽP/49/ 
2021/1403 ze dne 25. 3. 2021).

Z obdržených vyjádřeních byly ve 3 vyjádřeních dotčených orgánů vzneseny relevantní 
odůvodněné připomínky. Ostatní vyjádření byla bez připomínek. 

Kopie všech obdržených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému 
EIA na webových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/ eia100_cr), pod kódem záměru OV9220 v části zjišťovací 
řízení.

Zpracované oznámení nepodává v některých svých částech dostatečně ucelený přehled možných 
vlivů realizace záměru na životní prostředí. Zejména dle vyjádření MŽP OOO nelze vyloučit 
zhoršení kvality ovzduší po značnou dobu, což by bylo významným negativním vlivem na životní 
prostředí v již tak zatížené oblasti Moravskoslezského kraje. V souladu se zákonem č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 
povinností organizace zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou. Vzhledem 
k tomu, že záměrem je ukončení hornické činnosti v obou DP, je nutné dořešit a posoudit 
všechny tyto sanace a rekultivace tak, aby byly provedeny, resp. dokončeny environmentálně 
optimálním způsobem. Samo oznámení záměru odkazuje na posouzení v rámci zpracování 
dokumentace. Na základě toho dospělo ministerstvo k závěru, že záměr podléhá posouzení vlivů 
na životní prostředí podle zákona. 

Ministerstvo požaduje dokumentaci předložit v tištěné verzi v počtu 2 ks a 1 ks v elektronické 
podobě. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení 
a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:

 Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
 Obec Doubrava, 735 33 Doubrava 599
 Obec Dětmarovice, 735 71 Dětmarovice 27

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní závěr 
zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 
15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí 
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (marta.lapcikova@mzp.cz), popř. písemně 
příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším 
možném termínu.

Dotčené orgány:

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, k rukám ředitele úřadu, 28. října 117, 702 18 
Ostrava

 Magistrát města Karviné, k rukám tajemníka úřadu, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Městský úřad Orlová, k rukám tajemníka úřadu, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 

Karviná, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 

702 00 Ostrava
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 

702 00 Ostrava

Dále obdrží:

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Stávající oznamovatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Darkov, Stonavská 2179, 

Doly, 735 06 Karviná
 Původní oznamovatel: OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
 Zpracovatel oznámení: Ing. Dalibor Surovka, Ph.D., AZ GEO, s.r.o., Chittussiho 1186/14, 

710 00 Ostrava
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