
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  28.2.2018 
 
Přítomni dle presenční listiny 

 

Program:  

1) kontrola plnění střednědobé dohody+ nedořešené problémy z minulého jednání 

2) jednání se zástupci OKD, a.s. 

3) různé 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že předsedkyně výboru ing. Badurová se omluvila pro nemoc, vedl 

jednání výboru starosta obce ing. Rosman.  

Jednání  se zúčastnil zástupce OKD, a.s. ing. Radim Tabášek. 

 

Ad1) Starosta obce vyzval zástupce ing. Tabáška, aby seznámil na úvod výbor: 

- s aktuálním stavem  společnosti  OKD,a.s. 

- se stavem svahové fronty Ujala 

 

Ing. Tabášek - dne 6.2.2018 byl schválen reorganizační plán, kdy vzniknou v podstatě dvě 

organizace: 

1. OKD,a.s. - odprodej části společnosti  státnímu podniku Prisko 

2. vznik OKD nástupnická - bude zajišťovat nadále těžbu pro likvidaci stávajícího dluhu 

 

1.Během března - dubna 2018 bude podrobně zpracovaná právní forma obou společností, 

včetně převodu všech  závazků.  

 Co se týká 34. kry, bude zpracován znalecký posudek a přesto, že obec není ve  vlivech  

hornické činnosti bude zaslán  obci Dětmarovice na vědomí. Další prognóza společnosti bude 

závislá na ceně uhlí, která je v současné době příznivá. Je to hlavní ukazatel ekonomiky a 

podle toho se pak v podstatě bude odvíjet další hornická činnost. V současnosti  má 

společnost OKD,a.s. 7500 kmenových zaměstnanců a 2000 dodavatelských. 

Uzavřené smlouvy o střetu zájmů s majiteli nemovitostí přechází v plném rozsahu na 

nástupnickou organizaci. Rovněž rekultivace běží podle schváleného plánu z finanční rezervy, 

která je utvářená ze zákona. 

 

2.Svahové pohyby na Ujale se  podle zprávy fa GEONIKA, která nadále měří všechny 

ohrožené svahové oblasti, zintenzivnily. Trhliny v lese na katastru Doubravy se prohloubily a 

po zvýšených srážkách na jaře může dojít k sesunutí svahu a tím i k možnému poškození 

místní komunikace vedoucí pod Ujalou. Proto byla obci Doubrava navržena uzavírka této 

komunikace a zintenzivnění monitoringu doplněním dalších inklinometrických bodů na 

svahu. Zároveň je OKD,a.s. zadán sanační projekt k zajištění svahu, a to pravděpodobně 

částečným zasypáním Karvinského potoka a vytvořením zatěžovací lavice směrem od 

Kozince, která by měla vytvořit opěrnou stěnu svahu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná již historicky o svahovou oblast  náchylnou k sesuvům, jedná 

se o součet všech vlivů geologických, hydrogeologických, ale i vlivů z hornické činnosti. 

Sanační projekt bude konzultován s obcí Doubrava, termín realizace či další opatření pak 

bude oznámen.   

 

Vodojem na Doubravském kopci je rovněž sledován měřením a vodovodní potrubí bude v 

letošním roce  v rámci investičních akcí SMVaK přeloženo do pružného materiálu. 

 



Horní hrana svahu je  osazena měřícími body na komunikaci vedoucí směrem na Glembovec, 

stav je beze změn. 

 

p. Szwarc - neplníte střednědobou dohodu, k dnešnímu dni není předloženo závazné 

stanovisko  k vyhodnocení podmínek EIA, vyplývající ze stanoviska MŽP. 

Není vydané rozhodnutí o povolení těžby k 28. sloji. 

Není  předložena dlouhodobá koncepce OKD. 

Na webu OKD chybí výsledky aktuálního měření, které vyplývá z dohody. 

 

Ing. Tabášek - podmínky závazného stanoviska MŽP jsou podle hodnotitele plněny řádně. 

Správní řízení o povolení hornické činnosti pro 28. sloj nadále probíhá.  

Dlouhodobá koncepce společnosti vzhledem k problémům spojeným s restrukturalizací OKD 

není zatím předložena. 

Výsledky měření na web doplníme, je určen nový pracovník, který toto bude zajišťovat. 

 

p. Szwarc - v oblasti Doubravského kopce je nedostatečný počet bodů k zajištění optimálního 

měření území, požadujeme doplnění směrem k Dětmarovicím. 

 

Ing. Tabášek - nejedná se o katastr obce Dětmarovice, o dané oblasti jednáme a nadále 

budeme jednat se zástupci obce Doubrava. Na území Dětmarovic je nejrozsáhlejší nivelační 

měření v celém OKR. S ohledem na to, že obec již není ve vlivu hornické činnosti, se jeví 

další rozšiřování nivelační sítě jako neefektivní. Podobně neefektivní je i měření na umístěné 

seizmické stanici v RD u p. Dostála, kde není od její instalace zaznamenán žádný jev. Proto 

byl obci zaslán návrh na  zrušení této stanice. 

 

Stanovisko výboru:Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu z podmínek uzavřené 

střednědobé dohody se výbor přiklání  k zachování této stanice.  

Požadavek OKD bude předložen radě obce s výše uvedeným doporučením VHČ. 

 

p. Dzialo - znovu opakuje požadavek na prověření stavu pozemku u propustku u domu č. 854. 

Bod, který je umístěn na propustku  se podle posledních měření zvedl o 3 cm, pod 

propustkem na pozemku Povodí Odry se vyskytuje voda, která neodtéká a zapáchá. Nutno 

zjistit příčinu. 

 

Ing. Tabášek - je možné, že se jedná o vodu odpadní z okolních domů, které nemají v 

pořádku, v souladu s platnými předpisy, její odvádění. Obec pošle váš požadavek na OKD,  

my oslovíme zástupce povodí Odry a provedeme šetření na místě se zjištěním stavu. 

Vzhledem k mrazivému období  navrhuji šetření po  zlepšení počasí do konce března 2018. K 

šetření bude přizván p. Dzialo. 

p. Szwarc - dosud není provedena změna podmínek ochrany CHLÚ pro nutné zajišťování 

staveb. 

Ing. Tabášek - žádost podává OKD na MŽP, ale zatím o tom opravdu společnost neuvažuje. 

Je to  náročný proces, který musí navazovat na platné územní plány obcí.  

 

Nejedná se o doslovný přepis. 

Zapsala:  

Čempelová Taťána 

5.3.2018 

 


