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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 41726/2016/OBÚ-05/17  

V Ostravě dne  1. 3. 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/265/OPV/83/Ing.Bi ze dne 15. 12. 2016 

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. 

 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, 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 – přípravu výhradního ložiska důlními díly č. 22 4001, č. 22 4004, 

č. 22 4052, č. 22 4052/1, č. 22 4052/2, č. 22 4002, č. 22 4002A, č. 22 4005, č. 22 4005A, 

č. 22 4006, č. 22 4054, č. 22 4054/1, č. 22 4054/2, č. 22 4008, č. 22 4008A, č. 22 4010, 

č. 22 4056, č. 22 4056/1 a č. 22 4056/2 pro poruby č. 22 4052, č. 22 4054 a č. 22 4056  

ve sloji č. 40, ve 22. dobývací kře dobývacího prostoru Doubrava u Orlové na Důlním 

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

předloženého podání. 
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II. 

S t a n o v í 

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. Ověřovací vrty OV3, OV15 a OV24, které budou prováděny na základě Projektu 

hydrogeologicko – bezpečnostních opatření pro přípravu a dobývání porubů č. 22 4052, 

22 4054 a č. 22 4056 ve 40. sloji, 22. kře dobývacího prostoru Doubrava u Orlové, musí 

organizace vybavit úvodními kolonami délky 6 m.  

2. Pro realizaci všech číslovaných vrtů, které jsou uvedeny v  Projektu  

hydrogeologicko – bezpečnostních opatření pro přípravu a dobývání porubů č. 22 4052, 

22 4054 a č. 22 4056 ve 40. sloji, 22. kře dobývacího prostoru Doubrava u Orlové, musí 

organizace zpracovat technologické postupy a v nich definitivně upřesnit parametry 

a provedení těchto vrtů na základě konkrétních podmínek. 

3. Organizace musí zajistit, aby vrty do nadložních stařin, provedené dle Projektu 

hydrogeologicko – bezpečnostních opatření pro přípravu a dobývání porubů č. 22 4052, 

22 4054 a č. 22 4056 ve 40. sloji, 22. kře dobývacího prostoru Doubrava u Orlové, byly 

po odvrtání kontinuálně průchozí pro indikaci nového přítoku a zůstaly zachovány  

až do doby, než budou postupujícími porubními frontami dobývaných porubů situovány 

do závalových prostor předmětných porubů.   

Odůvodnění: 

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v přípravě porubů č. 22 4052, č. 22 4054  

a č. 22 4056 ražením důlních děl č. 22 4001, č. 22 4004, č. 22 4052, č. 22 4052/1, 

č. 22 4052/2, č. 22 4002, č. 22 4002A, č. 22 4005, č. 22 4005A, č. 22 4006, č. 22 4054, 

č. 22 4054/1, č. 22 4054/2, č. 22 4008, č. 22 4008A, č. 22 4010, č. 22 4056, č. 22 4056/1 

a č. 22 4056/2 pro poruby č. 22 4052, č. 22 4054 a č. 22 4056  ve sloji ve sloji č. 40, 

ve 22. dobývací kře dobývacího prostoru Doubrava u Orlové na Důlním závodě 1, lokalita 

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

22. 12. 2016. Na základě tohoto podání OBÚ zahájil navazující správní řízení, což spolu 

s termínem konání ústního jednání oznámil žadateli a dotčeným orgánům státní správy 

přípisem spisové značky SBS 41726/2016/OBÚ-05/3 ze dne 27. 12. 2016, ostatním 

účastníkům řízení, veřejnosti a dotčené veřejnosti v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 a 3 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou 

spisové značky SBS 41726/2016/OBÚ-05/4 ze dne 27. 12. 2016. 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 ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování 

a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž neshledal nedostatků.  
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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 Důlní 

závod 1, lokalita Karviná) 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. 

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

námitky, ani se k projednávané hornické činnosti nevyjádřil.  

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

činností nejsou známy žádné střety zájmů. 

Přílohou č. 2.6.3 žádosti organizace o povolení předmětné hornické činnosti je „Projekt 

hydrogeologicko – bezpečnostních opatření pro přípravu a dobývání porubů č. 22 4052, 

22 4054 a č. 22 4056 ve 40. sloji, 22. kře DP Doubrava, lokality Karviná“, a to včetně 

Znaleckého posudku k tomuto projektu, zpracovaného dne 15. 12. 2016 znaleckou organizací 

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 dolů, 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 187, list č. 6, evidenční číslo  

05-0236/16.  OBÚ se s tímto  znaleckým posudkem seznámil, objektivně jej posoudil a opřel 

se o jeho závěry při zpracování výrokové části rozhodnutí. Opatření navržená v předmětném 

znaleckém posudku  jsou obsažena v bodech č. 1 – 3 výrokové části tohoto rozhodnutí. 

K předmětné hornické činnosti nevydaly dotčené orgány státní správy v průběhu řízení žádná 

stanoviska.  

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. 111/16 vlivu přípravy a dobývání porubů 

č. 22 4052, č. 22 4054, č. 22 4056 ve 22. 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 životní prostředí“) z listopadu 2016, zpracovaný 
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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. Obvodní báňský úřad se s výše uvedeným posudkem vlivu na životní 

prostředí  seznámil a jeho závěry využil pro posouzení, zda se některá z podmínek závazného 

stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vztahuje k danému 

navazujícímu řízení, přičemž došel k závěru, že nikoliv. Z toho důvodu nepřevzal žádnou 

z podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

do tohoto rozhodnutí. 

Dne 27. 10. 2016 předložila organizace v souladu s ustanovením § 9a odst. 4 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí pod značkou CRP/2016/254 příslušnému úřadu 

dokumentaci pro předmětné navazující řízení – povolení ražeb chodeb a dobývání porubů 

č. 22 4052, č. 22 4054 a č. 22 4056 v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové (dále jen 

„záměr“) a zároveň sdělila, že  oproti původnímu záměru „Pokračování hornické činnosti 

OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023“ na životní prostředí, nedošlo 

ke změnám. Příslušný úřad k výše uvedenému záměru nevydal nesouhlasné stanovisko, 

což potvrdil dopisem ze dne 23. 1. 2017, který byl evidován na OBÚ dne 23. 1. 2017 

pod č.j. SBS 02613/2017 a je součástí spisu. 

Předmětná hornická činnost bude realizována v části horského masivu s nebezpečím vzniku 

otřesů. Dlouhodobá koncepce hornické činnosti (dále jen DKHČ), která je na Důlním 

závodě 1, lokalita Karviná zpracována na období let 2016-2018, byla odborně posouzena 

a doporučena organizací Green Gas DPB, a.s. ev.č. 4-05-1742 ze dne 3. 6. 2016 a v souladu 

s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky Českého  báňského úřadu v Praze č. 659/2004 Sb., 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních 

otřesů, ve znění pozdějších předpisů, předložena OBÚ k nařízení nezbytných opatření.  

K předložené DKHČ na Důlním závodě 1, lokalita Karviná na období let 2016-2018 byla 

nařízena nezbytná opatření rozhodnutím OBÚ č.j. SBS 18725/2016/OBÚ-05/5 ze dne 

29. 6. 2016. Tato nezbytná opatření se netýkají ražeb přípravných důlních děl pro poruby  

č. 22 4052, č. 22 4054 a č. 22 4056.  Příprava a dobývání porubů č. 22 4052, č. 22 4054  

a č. 22 4056 je dále obsahem aktualizace DKHČ na léta 2016 – 2018 na Důlním závodě 1, 

lokalita Karviná, která byla odborně posouzena a doporučena organizací Green Gas, DPB a.s. 

pod evid. č: 4 – 06 – 1782 ze dne 14. 11. 2016. Ve smyslu § 8, odst. 3 vyhlášky ČBÚ v Praze 

č. 659/2004 Sb., byla tato aktualizace DKHČ vzata na vědomí dopisem OBÚ  

zn. SBS 37291/2016/OBÚ-05/2  ze dne 23. 11. 2016 bez nařízených opatření. 

Po skončení dokazování byli účastníci řízení o této skutečnosti písemně vyrozuměni přípisy 

č.j. SBS 41726/2016/OBÚ-05/12,13,14,15,16 vypravenými dne 7. 2. 2017, 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, výsledek ústního jednání 

provedeného oprávněnou úřední osobou Obvodního báňského úřadu pro území krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého dne 2. 2. 2017, výše uvedený odborný báňský znalecký 

posudek, výše uvedený posudek vlivu na životní prostředí a dokumentace plánu přípravy 
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porubů č. 22 4052, č. 22 4054 a č. 22 4056 ve sloji č. 40, ve 22. dobývací kře dobývacího 

prostoru Doubrava u Orlové na Důlním závodě 1, lokalita 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. 

 

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 ke spis. zn. SBS 41726/2016/OBÚ-05/17: 

 
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. Město Orlová,  

Osvobození 796 

735 14  Orlová -  Lutyně 
 

3. Obec Doubrava,  

čp. 599, 735 33 Doubrava 
 

 
II. DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 
 

4. Odbor životního prostředí a zemědělství, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

 
5. Odbor výkonu státní správy IX, 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Čs. legií 5 

702 00 Ostrava 

 
6. Odbor životního prostředí 

Městský úřad Orlová,  

Radnice, Staré náměstí 76,  

735 11 Orlová – Město 

 
7. Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

 

 

 

III. ZMOCNĚNEC 
 

8.  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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