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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Společnost OKD, a.s., IČO 059 79 277, Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly. (dále jen „žadatel“),
podala dne 15.02.2021 žádost o vydání změny rozhodnutí o změně využití území označené pod názvem
„Sanace odkalovacích nádrží Solca“ na pozemcích parc. č. 6870/2, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884,
6885, 6886, 6887, 6945/2, 6945/4, 6946, 6948, 7126, 7128, 7130, 7133, 7134, 7135/1, 7135/3, 7190/2,
7190/3, 7190/8 v katastrálním území Karviná-Doly, část města Doly, obec Karviná, které vydal Magistrát
města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný stavební úřad dne 27.06.2013
pod č.j. MMK/097371/2013 (sp. zn. MMK/038634/2013 OŽP/Ing.Kf), které nabylo právní moci dne
22.07.2013.
Změna spočívá ve změně výplňového materiálu na provádění terénních úprav. Místo důlní hlušiny jsou
jako výplňový materiál navrženy certifikované substráty vyráběné z upravených čistírenských kalů
a popele ze spalování tuhých paliv nebo z upravených čistírenských kalů a zeminy, hlušinová sypanina
frakce 0-125, recyklovaná zemina, přebytečná zemina z dopravních a liniových staveb, zásypový
recyklovaný písek, recyklovaná cihelná drt', recyklované kamenivo z odstraňovaného železničního
svršku, umělé kamenivo ze strusky, struskobetonový recykláž, recyklované kamenivo z betonové nebo
cihelné drtě, jemnozrnná hlušina frakce 0-1 mm a frakce 0-16 mm a popílkový stabilizát. Ke změně
výplňového materiálu dochází z důvodu ukončení produkce důlní hlušiny na Dole Darkov, a to z důvodu
ukončení těžební činnosti k 28.02.2021. Ke změně tvarování terénu a objemu násypů oproti dokumentaci
schválené stavebním úřadem v územním řízení, která je součástí rozhodnutí č.j. MMK/097371/2013
(sp. zn. MMK/038634/2013 OŽP/Ing.Kf ) ze dne 27.06.2013, nedojde (dále jen „změna rozhodnutí“).
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona nenařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru. Ohledání na místě není účelné.
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Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
námitky a veřejnost připomínky nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění oznámení o zahájení územního řízení může každý nahlédnout
do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři č. 95, 2. patro budovy Magistrátu města Karviné, Odboru
stavebním a životního prostředí (budova „B“ Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 618/11, KarvináFryštát, pondělí a středa 08:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 7:30 –11:00 a 13:00 – 16:00
hodin jen po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou určenou v této věci
rozhodnout).
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
(např. ústně do protokolu, písemně anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem), a to ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem
po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. Do podkladů rozhodnutí
lze nahlédnout ve výše uvedené kanceláři a době.
Protože jde o záměr posuzovaný 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
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), stavební úřad
─ podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zveřejňuje
a) žádost, která je přílohou tohoto oznámení. Do dokumentace změny rozhodnutí lze nahlédnout
v kanceláři č. 95 na Magistrátu města Karviné, Odboru stavebním a životního prostředí (budova „B“
Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, pondělí a středa 7:30 – 11:00
a 13:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 7:30 –11:00 a 13:00 – 16:00 hodin jen po předchozí
telefonické domluvě).
b) informaci o předmětu a povaze rozhodnutí
Jedná se o změnu výplňového materiálu. Místo důlní hlušiny jsou jako výplňový materiál navrženy
certifikované substráty vyráběné z upravených čistírenských kalů a popele ze spalování tuhých
paliv nebo z upravených čistírenských kalů a zeminy, hlušinová sypanina frakce 0-125,
recyklovaná zemina, přebytečná zemina z dopravních a liniových staveb, zásypový recyklovaný
písek, recyklovaná cihelná drť, recyklované kamenivo z odstraňovaného železničního svršku,
umělé kamenivo ze strusky, struskobetonový recykláž, recyklované kamenivo z betonové nebo
cihelné drtě, jemnozrnná hlušina frakce 0-1 mm a frakce 0-16 mm a popílkový stabilizát. Ke změně
výplňového materiálu dochází z důvodu ukončení produkce důlní hlušiny na Dole Darkov, a to
z důvodu ukončení těžební činnosti k 28.02.2021.
c) informaci o tom, že s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny
podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit na webových stránkách
http://www.cenia.cz/eia a http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP195
d) o posuzování vlivů na životní prostředí
─ dle § 9c odst. 1) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky ke změně rozhodnutí. Připomínky
lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí na úřední desce.
─ dle § 9c odst. 3) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu (Magistrát města Karviné,
Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný stavební úřad), který navazující řízení
vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též obec dotčená záměrem, nebo
dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
─ dle § 9c odst. 4) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě,
že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
─ dle § 9c odst. 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání
podle odstavce 4 § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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─ dle § 9b odst. 4 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou vyjádření a závazná
stanoviska dotčených orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího řízení, přístupná v kanceláři
č. 95 na Magistrátu města Karviné, Odboru stavebním a životního prostředí (budova „B“ Magistrátu
města Karviné, ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát).
Dle § 9b odst. 3 zákona o posouzení vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje
za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle správního řádu.
Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu
§ 33 správního řádu.
Ve smyslu § 36 odst. 5 správního řádu je účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce, povinen předložit
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.
Účastníci a jejich zástupci mají ve smyslu § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu
s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.
Ve smyslu § 30 odst. 4 správního řádu za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle
zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo
člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen.
Dle § 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení
před soudem podle zvláštního zákona. Dle § 30 odst. 2 správního řádu v téže věci může za právnickou
osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona, závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle
§ 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti, musí být uplatněny
ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
Dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona, dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem
nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené
orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly
být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo
závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně
plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo
stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního
zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 6 stavebního zákona, námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební
úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne
ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných
věcných práv.
Ve smyslu § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je dotčenou veřejností
právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního
jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo
jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení
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podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje
svými podpisy nejméně 200 osob.
Ve smyslu § 3 písm. j) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je podporující podpisovou listinou
listina s podpisy nejméně 200 osob, jejíž náležitosti jsou uvedeny v § 9e zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí o změně využití území dle položky 17 bodu
2. písm. b) s použitím poznámky 5 přílohy sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů ve výši 1 500,- Kč (slovy tisícpětset korun českých), žadatel uhradí
na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát,
na poště nebo bezhotovostním převodem na:
číslo účtu:
kód banky:
variabilní symbol:
konstantní symbol:
částka:

19-1721542349
0800
9010006985
0558
1 500,- Kč.

Příloha:
- žádost o vydání změny rozhodnutí o změně využití území

Ing. Miroslav Kufa
oprávněná úřední osoba
služební číslo 1285
Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky):
1. OKD, a.s., IDDS: eayggn6
2. statutární město Karviná, Fryštátská č.p. 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná 1
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručenky):
3. Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd
4. PK CARGO INTERNATIONAL a.s., IDDS: gv4cgeh
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
5. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
6. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
8. vlastníci sousedních pozemků parc.č. 7189/6, 6945/1, 6945/3, 7127/22 v katastrálním území
Karviná-Doly
Dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (veřejnou
vyhláškou)
Dotčené orgány (doručenky):
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
IDDS: 9gsaax4
10. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd
11. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, IDDS: 8x6bxsd
12. Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení územního plánování
a životního prostředí, z hlediska zákona o odpadech, IDDS: es5bv8q
13. Odbor školství a rozvoje Magistrát města Karviné silniční správní úřad
14. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd
15. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IDDS: fmwdzsv
Ostatní (doručenky):
16. Magistrát města Karviné – k vyvěšení na úřední desce, IDDS: es5bv8q
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Toto oznámení o zahájení územního řízení se veřejnosti podle § 87 odst. 2 stavebního zákona
a informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje veřejnou vyhláškou.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Toto oznámení a informace musí být vyvěšeny na úřední desce po dobu 30 dnů.
Tato písemnost se účastníkům územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona a dotčené veřejnosti dle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doručuje
veřejnou vyhláškou s použitím § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Magistrátu města Karviné. Písemnost se zveřejní
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Karviné a zveřejněním na webových
stránkách statutárního města Karviná, elektronické desce Magistrátu města Karviné, se písemnost
účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona považuje za doručenou.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vyvěšeno dne: ……………………………………..

Sejmuto dne: ……………………………………………

