
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  29.3.2017 

 

Přítomni dle presenční listiny 

 

Program :  

1. Příprava dopisu  na OKD, a.s. ke společnému jednání z důvodu rozšíření měřících přímek a nivelačních bodů 

nad rámec Střednědobé dohody z důvodu zachování průjezdnosti místní komunikace pod Ujalou a monitorování 

oblasti vodojemu 

 

2.Různé 

 

Zápis: 

Ad1) Ing. Badurová - podle předchozího společného jednání s obcí Doubrava byl vypracován koncept dopisu na 

OKD,a.s. s požadavky a dotazy, které se týkají problematiky oblasti Ujaly, a to jak stavu spojovací místní 

komunikace, tak trhliny ve svahu  poblíž vodojemu na Doubravském kopci. 

 

Starosta - po jednání a pochůzce v terénu s Doubravou byly dohodnuty jednotné postupy obou obcí. Jedná se 

zejména o společný postup při zachování místní komunikace - spojky Dětmarovice - Doubrava pod Ujalou a 

vybudování dvou měřících přímek  od  vodojemu  směrem na Glembovec a směrem k bývalé hospodě u Krůčka. 

Koncept dopisu tyto požadavky zahrnuje. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o požadavek za obec, musí znění 

dopisu schválit alespoň rada obce. Stejný postup je podle sdělení starosty ing. Krska v Doubravě. 

Je třeba podotknout, že podle dohody měl být ze společné pochůzky vypracován p. Czapkem zápis a zaslán  

oběma stranám na vědomí, což se nestalo. Jednání s OKD,a.s., které mělo řešit výše uvedené problémy se 

stavem komunikace a trhlinou ve svahu a možného ohrožení vodojemu a vodovodu, proběhlo v Doubravě také  

bez našeho přizvání.  

Po tomto jednání ing. Krsek uvádí, že trhlina v kopci vodojem ani vodovod neohrožuje a cesta pod Ujalou bude 

podle příslibu OKD,a.s. zachována i nadále opakovanými opravami povrchu. 

Nicméně my jsme  naše požadavky, které se týkají našeho území  do dopisu zapracovali. 

Rada obce zasedá 3.4. 2017, po schválení bude dopis odeslán bezodkladně na OKD. 

 

P. Szwarc - do dopisu je třeba zapracovat i požadavek na realizaci měřící přímky v k.ú. Doubrava  

 

Ing. Badurová - nelze požadovat měření za jinou obec, jiné katastrální území. 

 

P. Dzialo - na společném jednání nám byl předložen mapový materiál se zákresem bodů, které chce instalovat 

Doubrava. A my si stanovíme body, které budou navazovat na našem území. 

U RD č.1185 by měl být osazen bod na zmiňované místní komunikaci a dále pak už je katastr Doubravy. 

 

 Ing. Badurová - dopis bude o tyto požadavky doplněn. 

 

p. Szwarc - žádáme o dodržování závazného stanoviska MŽP a žádáme okamžité jednání s OKD. Nedodržují 

střednědobou dohodu  a povinnosti, které z ní vyplývají. 

Trhlina na Ujale je nebezpečná a není pravda, že neohrožuje vodárnu a vodovod. Prohlubuje se a je tam 

nebezpečí pádu. 

 

Ing. Badurová - ano, ale pořád je to na území obce Doubrava, která o tomto stavu ví, takže problém musí řešit 

sami. Pokud máte pocit nebezpečí, obraťte se na policii. Nelze jednat za jinou obec. 

 

p. Szwarc - dále v materiálu EIA na období 2016-2023 jsou podhodnocené mapy, my víme podle měření, že 

domy jsou dávno ve vlivech a nic se neděje. Zkreslené výsledky jsou i v předloženém geotechnickém 

monitoringu. Naměřené poklesy neodpovídají skutečnosti. Poruby jsou zaznamenané špatně.   

Dotazovali jsme se na OBÚ jak tuto situaci bude řešit a oni nás odkázali na MŽP, které stanovisko vydávalo.  

Žádáme na nejbližší jednání výboru účast zástupce firmy GreenGas, aby zodpověděl dotazy k výsledkům měření 

a znalosti k problematice Ujaly, ev. zástupce MŽP, pracoviště Ostrava ing. Střelce . 

 

Ing. Badurová - doplníme do dopisu a požádáme o účast na jednání jak zástupce OKD, tak i zástupce firmy 

GreenGas. 

 

P. Dzialo - nerozumím měření na propustku u hráze vedle mého RD. Měří tam Povodí Odry i OKD na dvou 

samostatných bodech.Muselo tam dojít k poklesu, protože mám na mém pozemku stojící vodu, která tam nebyla. 

A silnice klesá taky. 

 



Starosta -  vyzveme Povodí Odry, aby prověřili stav na propustku 

 

Ing. Janáková - p. Dzialo se může obrátit na důlní škody, pokud má prokazatelně způsobenou újmu na majetku. 

 

Závěr: Text dopisu bude doplněn o požadavek doplnění měřícího bodu u č. 1185, z důvodu zachování spojovací 

komunikace Dětmarovice - Doubrava, dále o žádost účasti zástupce OKD,a.s. ing. Hadravy a zástupce firmy 

GreenGas na dalším jednání výboru, které bude 10.5.2017 v 16.30. K tomuto dopisu bude vypracována mapová 

příloha s  návrhem rozšíření nivelace a návrhem měřících přímek na Glembovci ( p. Szwarc a p. Dzialo). 

Doplněné znění dopisu bude rozesláno všem členům výboru k vyjádření připomínek s termínem zaslání do 

31.3.2017 do 10.00. Po zapracování  doručených připomínek (žádné nebyly doručeny) bude tento dopis  dne 

3.4.2017 předložen Radě obce Dětmarovice ke schválení a poté bezodkladně odeslán na OKD,a.s. 

 

Ad2) p. Szwarc - nesouhlasíme s podepsáním Střednědobé dohody, byli jsme proti . Zastupitelé dostali 

nedostatečné informace  o uvedené problematice.Měli bychom ji vypovědět. 

 

Ing.Badurová - ve výboru jsme hlasovali a výbor hlasoval 4 proti dohodě, ale 5 pro uzavření dohody. Zastupitelé 

mají možnost získat k čemukoliv informace do všech podrobností, ale tato problematika je pro většinu občanů 

naší obce zcela okrajová.Ukončení dohody je samozřejmě možné z důvodu jejího porušení ze zákona, ale zatím 

není důvod od dohody odstoupit. 

 

P. Szwarc - neobdrželi jsme zápis z výboru ze dne 30.11, ani není na internetu. 

 

T.Čempelová - zápis byl určitě pořízen, v prosinci byly  obecní stránky přepracovávány, takže je možné, že to 

tam nebylo staženo. Zápis bude obratem zaslán následující den. 

 

 

 

Zapsala:  

 

Čempelová Taťána 

31.3.2017 

 

 


