Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 00 Praha 10

Vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru
„Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“
v rámci mezistátního posuzování
V souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), § 14), tímto podávám v zákonem stanovené
lhůtě toto vyjádření:
1) Ubývání vody na českém území
Hornická činnost v dole Turów způsobuje již nyní významný pokles podzemní vody na českém území.
Nejvýznamnější pokles podzemních vod je doložen v Hrádku nad Nisou, což potvrzuje i dokumentace EIA dodána
oznamovatelem, firmou PGE. Úbytek vody je nyní již pozorovatelný, a to jak u zdrojů podzemní vody, tak i útvarů
povrchové vody, které jsou podzemní vodou napájeny, jako je Oldřichovský potok. Rozšiřováním a prohlubováním
dolu by se tyto problémy dále prohlubovaly. Úbytek vody přitom výrazně zhoršuje kvalitu života místních obyvatel.
Navrhovaná řešení, jako je stavba clony nebo vodovodu, by neřešila samotný problém, pouze by se snažila řešit
jednotlivé negativní dopady rozšiřování dolu, což není správný postup.
2) Důl způsobuje zvýšenou prašnost.
Hornická činnost na dole Turów významně zvyšuje prašnost ve svém okolí. Zhoršená kvalita ovzduší přitom není
pouze nepříjemná, ale má také významný vliv na zdraví lidí vystavených polétavému prachu. Prašnost se přitom s
přibližováním těžby bude na českém území zhoršovat. Informace o vlivu dolu Turów na kvalitu ovzduší jsou
nedostatečné, a proto požaduji jejich doplnění.
3) Těžba způsobuje zvýšení hluku.
Hornická činnost na dole Turów významně zvyšuje hluk ve svém okolí. Zvýšená hlučnost přitom významně
zhoršuje kvalitu života místních obyvatel. Hluk se přitom s přibližováním těžby bude na českém území dále
zvyšovat.
Informace ke zvyšování hluku na českém území v dokumentaci EIA jsou nedostatečné, a proto požaduji jejich
doplnění.
4) Těžba má negativní vliv na místní přírodu
Hornická činnost na dolu Turów způsobuje pokles podzemní vody, zvýšenou prašnost a zvýšený hluk na českém
území. Všechny tyto vlivy mají negativní dopad na přirodu. Hrozí, že dojde k významnému zhoršení kvality místní
přírody.
Vzhledem k nejasnostem v dokumentaci požaduji veřejné projednání záměru svolané Ministerstvem životního
prostředí Polska, kterého se bude účastnit oznamovatel, firma PGE, a na kterém budou zodpovězeny naše otázky a
připomínky týkající se záměru.
Vzhledem k nedostatkům a nejasnostem v dokumentaci k záměru a vzhledem k vysoké významnosti vlivů záměru
na životní prostředí v České republice požaduji rovněž veřejné projednání záměru svolané Ministerstvem životního
prostředí České republiky, na kterém budou vyjasněny připomínky českých subjektů k záměru.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům jsem přesvědčený, že by i po nutném doplnění dokumentace mělo
být záměru “Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów” vydáno negativní stanovisko.
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