Vršovická 65, 100 10 Praha 10
odbor výkonu státní správy IX
pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
tel.: +420 267 123 906
marta.lapcikova@mzp.cz
www.mzp.cz

Č. j.; sp. zn.:
MZP/2017/580/1320,42852; 220.1,A/20

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.

V Ostravě dne:
5. 12. 2017

Věc: Vrácení dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické
činnosti“ na životní prostředí k jejímu doplnění
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen
„ministerstvo“), jako věcně a místně příslušný úřad dle ustanovení § 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 účinném
do 31. 10. 2017 (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), obdrželo dne 1. 9. 2017 v souladu
s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. dokumentaci vlivů záměru
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020;
změna záměru - ukončení hornické činnosti“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“), která byla dne 14. 9. 2017 zveřejněna v souladu s ustanovením § 16
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon
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 č. 326/2017 Sb.“). Dle čl. II bodu 2. přechodných ustanovení
tohoto zákona se posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., dokončí podle
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
od 1. 11. 2017 (dále jen „zákon“); příslušný úřad se nemění.
Zpracovatel posudku si dokumentaci včetně všech podkladů potřebných
pro zpracování posudku osobně převzal dne 15. 11. 2017, z čehož vyplývá, že ve smyslu
ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. lhůta pro vrácení dokumentace k záměru
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna
záměru - ukončení hornické činnosti“ dosud neuplynula.
Dne 27. 11. 2017 obdrželo ministerstvo dopis zpracovatele posudku, v němž
doporučuje dokumentaci vrátit k doplnění, neboť neobsahuje údaje, které zákon nově
vyžaduje. Ministerstvo v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona vrací
oznamovateli OKD, a. s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, dokumentaci
k doplnění s tím, že doplněná dokumentace musí splňovat náležitosti přílohy
č. 4 zákona a současně reagovat na všechna vyjádření obdržená k dokumentaci.
Ministerstvo doporučuje při zpracování doplnění dokumentace postupovat podle
„Metodického výkladu k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků 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, a zejména ve znění zákona č. 326/2017 Sb.“
Doplnění dokumentace je nutno ministerstvu s ohledem na počet dotčených orgánů
a dotčených územních samosprávných celků předložit v elektronické podobě v počtu
19 ks a 1ks v tištěné podobě.
V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona bude doplnění dokumentace
po jeho předložení ministerstvu zasláno k vyjádření dotčeným orgánům
a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejněno podle § 16 zákona.
Zároveň bude doplnění dokumentace neprodleně předáno zpracovateli posudku.
Podnět zpracovatele posudku, kterým bylo ministerstvu doporučeno vrátit
dokumentaci k doplnění, i kopie všech doručených vyjádření k dokumentaci jsou
v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia),
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem
záměru OV9187, v sekci dokumentace.
Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu ustanovení
§ 16 odst. 2 věty první zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace
k doplnění na úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů.
Zároveň ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky v souladu
s ustanovením § 16 odst. 2 věty třetí zákona, aby elektronickou datovou nebo
e-mailovou zprávou (marta.lapcikova@mzp.cz), příp. písemně, neprodleně vyrozuměly
příslušný úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace k doplnění na úředních
deskách.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Příloha:

Podnět zpracovatele posudku č. j. MZP/2017/580/1280,41000 ze dne
27. 11. 2017

Dotčené územní samosprávné celky:














Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Město Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
Obec Fryčovice, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy
Obec Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice
Město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště
Obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč
Obec Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov
Obec Žabeň, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek
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Dotčené správní úřady:








Krajský úřad Moravskoslezského kraje, k rukám ředitele úřadu, 28. října 117, 702 18
Ostrava
Magistrát města Frýdku-Místku, k rukám tajemníka magistrátu, Radniční 1148,
738 22 Frýdek-Místek
Magistrát města Ostravy, k rukám tajemníka magistrátu, Prokešovo nám. 8, 729 30
Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, Bažanova 4, Hrabová 720 00
Ostrava
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15,
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
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická
65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel: OKD, a. s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Zpracovatel dokumentace: RNDr. Milan Macháček - EKOEX Jihlava, Holíkova 3834/7,
586 01 Jihlava
Zpracovatel posudku: Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Kořenovského 1262/40,
703 00 Ostrava
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
Mgr. Jiří Kubala, zastupující na základě plné moci obce Fryčovice, Krmelín, Staříč,
Sviadnov, Řepiště, Žabeň a město Paskov, J. V. Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek
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