USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. října 2015 č. 827
k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí
v severních Čechách
Vláda
I.

bere na vědomí

1. studii
a) Posouzení ekonomických dopadů z pohledu zvažovaných variant prolomení limitu těžby
uhlí na území severních Čech, obsaženou v části IV materiálu čj. 1075/15,
b) Posouzení sociálních dopadů u jednotlivých obcí a dotčeného regionu z pohledu
zvažovaných variant prolomení limitu těžby uhlí na území severních Čech, obsaženou
v části V materiálu čj. 1075/15,
c) Analýza potřeby dodávek hnědého uhlí pro teplárenství s ohledem na navržené varianty
úpravy územně-ekologických limitů těžby, obsaženou v části VI materiálu čj. 1075/15,
d) Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové
těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů
Bílina a ČSA a využití vydobytého hnědého uhlí ve spalovacích procesech pro výrobu
elektřiny a tepla na území ČR, obsaženou v části VII materiálu čj. 1075/15,
2. řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních
Čechách", obsažené v části III materiálu čj. 1075/15, s úpravami podle připomínek vlády;
II. schvaluje hranici územně ekologických limitů těžby na lomu Bílina obsaženou v příloze
tohoto usnesení s tím, že hranice limitů těžby bude stanovena 500 m od zastavěného
území obce;
III. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu
a) předložit vládě do 31. prosince každoročně v letech 2016 – 2020 vyhodnocení plnění cílů
a opatření Státní energetické koncepce,
b) předložit vládě do 31. prosince 2020 v rámci periodického vyhodnocení naplňování Státní
energetické koncepce analýzu potřeb hnědého uhlí,
2. ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, ministrem
průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí,
zpracovat, projednat v Radě hospodářské a sociální dohody a předložit vládě do 30.
června 2016 program kompenzující ztráty pracovních míst v souvislosti s možným
ukončením těžby na lomu ČSA,

3. ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu
a) v rámci správních řízení o změnách dobývacích prostorů v předpolí lomu Bílina uložit
těžební společnosti přednostní využití vytěženého uhlí v České republice pro pokrytí
potřeb teplárenství,
b) zpracovat do 31. prosince 2015 analýzu možností právní úpravy státní regulace způsobu
využití hnědého uhlí pro potřeby teplárenství,
4. předsedovi Českého báňského úřadu
a) zpracovat a předložit vládě informaci o užití finančních prostředků na sanace a
rekultivace hnědouhelných lomů do 31. března 2016,
b) prověřit realizovatelnost sanačních a rekultivačních prací ve vztahu k výši finanční
rezervy na zahlazení následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech do
předpokládaného ukončení jejich těžby s ohledem na předpokládané náklady s tím
spojené a informovat vládu do 31. prosince 2016, dílčí informaci o předpokládaných
nákladech a aktuální výši finanční rezervy předložit vládě do 31. prosince 2015,
5. ministru průmyslu a obchodu, ministryni práce a sociálních věcí, ministryni pro místní
rozvoj, ministru životního prostředí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a
předsedovi Českého báňského úřadu plnit jednotlivá opatření obsažená v kapitole IX
části III materiálu čj. 1075/15;
IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 10. září 2008 č. 1176, k územně ekologickým limitům
těžby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi.
Provedou:
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a
ministr financí,
ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí,
ministryně práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj,
školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Českého báňského úřadu
Na vědomí:
hejtman Ústeckého kraje

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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