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Vážený pane starosto, 

 

dne 16. dubna 2010 jsem od Vás obdržela výzvu starostů měst a obcí Chebska 

na stanovení priority pro budoucí výstavbu na území Chebské a Odravské 

hnědouhelné pánve. Ve výzvě je zmíněna problematika nezákonné těžby 

v některých lomech Dolu Nástup Tušimice, obava z možného postupu těžby 

v perspektivě 15 – 20 let do Chebské a Odravské pánve v souvislosti s modernizací 

elektrárny Prunéřov II, v případě těžby pak ohrožení přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského města Františkovy Lázně apod. Autoři výzvy se v závěru obracejí 

na Ministerstvo životního prostředí s několika otázkami, které spolu se stanoviskem 

Ministerstva životního prostředí uvádím níže. 

1) První otázka zní, jakou prioritu má Česká vláda pro ta území Odravské a Chebské 

hnědouhelné pánve, která současně leží v ochranných pásmech Františkových 

Lázní, a proč tato ochrana není uvedena v Politice územního rozvoje 2008. 

Ložiska hnědého uhlí Chebská pánev a Odravská pánev, která jsou právně 

výhradními ložisky ve vlastnictví České republiky, jsou významnou součástí 

nerostného bohatství státu. Platné předpisy zavazují orgány státní správy k jejich 

ochraně, v předmětném území se obecný zájem na ochraně nerostných zdrojů 

(ložisek uhlí) střetává s mnoha dalšími zájmy, zejména s ochranou zdrojů 

minerálních vod Františkových Lázní. Ta byla zajištěna již ve stádiu výpočtu zásob 

hnědého uhlí, kde je jejich drtivá většina právě proto vyhodnocena jako zásoby 

vázané, které nelze po dobu trvání ochrany zdrojů minerálních vod využívat. Jako 

zásoby bilanční volné, které nejsou ve střetu s jinými obecnými zájmy, je evidováno 
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pouhých 3,6 mil. tun, oproti 1 750 mil. tun zásob celkových. Platná Surovinová 

politika státu ložiska v Chebské pánvi a Odravské pánvi sice přímo neřeší, avšak 

mezi své cíle zařadila zabezpečení ochrany zásob hnědého uhlí za územními limity 

a jejich ponechání v rezervě pro případné využití budoucími generacemi. Stávající 

omezení těžby hnědého uhlí v oblasti Sokolovska (oblast blízká Chebské a Odravské 

pánvi) jsou definována usnesením vlády ze dne 27. listopadu 1991 č. 490. 

Z pohledu Politiky územního rozvoje 2008 (dále jen „PÚR 2008“) je zřejmé, 

že Článek 20 PÚR 2008 definuje republikové priority, mezi kterými je mimo jiné 

uvedeno respektování veřejných zájmů např. ochrana pásem vodních zdrojů 

a chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Specifická oblast SOB6 Krušné hory 

upozorňuje na vysoký rekreační potenciál oblasti a ukládá v rámci územního 

plánování podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu. PÚR 2008 v rozvojové 

ose OS7 sice neuvádí ochranu Františkových lázní, je však nutné zdůraznit, 

že v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) nelze realizovat záměry, 

které nebyly prověřeny v navazujících územně plánovacích dokumentacích (zásady 

územního rozvoje, územní plány). PÚR 2008 jako zastřešující dokument v oblasti 

územního plánování definuje obecné zásady a priority, ze kterých by měly vycházet 

již zmiňované zásady územního rozvoje a následně územní plány. Pro úplnost 

uvádíme, že dle stavebního zákona zásady územního rozvoje stanoví zejména 

základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy 

nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména 

plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, 

stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn 

v jejich využití. Výše uvedené skutečnosti musí být respektovány a zohledněny 

v připravovaných Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR 

KK“), které pořizuje Krajský úřad Karlovarského kraje. 

ZÚR KK vymezují specifickou oblast těžby ST1 Sokolov. Rozsah vymezení plochy 

zcela odpovídá stávajícímu využití území. Jedná se o oblast silně zatíženou stávající 

či ukončenou těžební činností. Odravská ani Chebská hnědouhelná pánev není 

v ZÚR KK specifikována jako oblast pro těžební činnost. ZÚR KK pouze upozorňují 

na ložiska hnědého uhlí, které se v těchto oblastech vyskytují a poukazují na jejich 

vazbu s výskyty významných lázeňských minerálních vod. 

2) Jaké jsou záruky, že se v budoucnu nedotkne nutnost zajištění palivových zdrojů 

pro obnovené bloky v elektrárně Prunéřov II, ale i ostatních elektráren nebo 

tepláren, Chebské a Odravské pánve. 
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Problematika využívání surovinových zdrojů je řešena Státní surovinovou politikou 

(viz výše) a Státní energetickou koncepcí, dopředu však nelze garantovat, jaký bude 

vývoj ve vzdálenější budoucnosti.  

Pokud jde o proces posuzování vlivů záměru „Komplexní obnova elektrárny 

Prunéřov II 3 x 250 MWe“ na životní prostředí, tak projekt počítá s využitím zásob uhlí 

z lomu Libouš – Důl Nástup Tušimice, které jsou vytěžitelné v rámci platných 

územních ekologických limitů těžby. V tomto smyslu je ve stanovisku k posouzení 

vlivů provedení předmětného záměru na životní prostředí zakotvena podmínka č. 5 

(Zařízení bude využívat uhlí vytěžené v rámci územních ekologických limitů 

stanovených usnesením vlády č. 444/1991 ze dne 30. října 1991 a usnesením vlády 

č. 1176/2008 ze dne 10. září 2008).  

3) Prověří vláda ČR a Ministerstvo životního prostředí uvedené skutečnosti před 

vydáním stanoviska pro záměr modernizace elektrárny Prunéřov II. 

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Komplexní obnova elektrárny 

Prunéřov II 3 x 250 MWe“ na životní prostředí bylo vydáno dne 29. dubna 2010. 

Ve stanovisku byly zohledněny veškeré podklady a informace shromážděné během 

procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, též byly vyžádány informace 

o vytěžitelných zásobách uhlí v lomu Libouš – Důl Nástup Tušimice.  

4) Je opravdu nutné sahat na problematické zdroje uhlí v době, kdy vyspělé země 

uspokojují své energetické potřeby z jádra atomu. 

Tato problematika by měla být řešena Státní energetickou koncepcí. K využívání 

nerostného bohatství státu lze ještě konstatovat, že jeho dozorování je v kompetenci 

Ministerstva průmyslu a obchodu.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Obec Třebeň 
Antonín Kalina, starosta 
Třebeň 31 
351 34 Skalná 
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