
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  22.2.2017 
 

Podle plánu práce: 

Společné jednání se zástupci obce Doubrava k problematice hornické činnosti a možnosti 

vytyčení 2 měřících přímek v oblasti Ujaly,v k.ú. Doubrava u Karviné 

 

Přítomni dle presenční listiny 

 

Ing. Rosman, starosta obce Dětmarovice : 

Zahájil  setkání úvodem do problematiky. 

Při pochůzce v terénu ve svahu v oblasti tzv. Ujala v Doubravě byla v létě 2016 objevena p. 

Szwarcem trhlina. Je to nedaleko vodojemu a vodovodního řadu, který přivádí vodu i pro 

obec Dětmarovice. Zúčastnění mají obavu, aby se trhlina nerozšířila a nepoškodila  vodovod. 

Tato skutečnost byla oznámena jak na obec Doubrava, tak na OKD,a.s. a byla dohodnuta 

společná pochůzka v terénu. 

(Pochůzka proběhla  21.11.2016 za účasti starosta ing. Rosman, p. Szwarc, ing. Dluhoš za 

OKD, T.Čempelová za OÚ Dětmarovice, ing. Krsek starosta Doubravy. 

Pracovníkem SMVaK bylo telefonicky sděleno, že vodojem i vodovod je ve vlastnictví SMVaK,  

pracovníci tuto trasu sledují a mají navrženo v horizontu 2 let výměnu potrubí do  pružného 

plastu. Zároveň mají uzavřenou dohodu s OKD,a.s. o možných škodách na vodovodech v 

dotčených oblastech.  

Ing. Dluhoš konstatoval, že se celá oblast Ujaly měří 3 přímkami, že se jedná o stále aktivní 

svahové území, směr sesuvu na zátopu na Kozinci. S Doubravou je toto území vyřešeno, 

všechny nemovitosti byly vykoupeny, komunikace Pod Ujalou se podle potřeby opravuje na 

náklady OKD. Ing. Krsek konstatoval, že 28.11. 2016 mají společné jednání s OKD a tento 

problém bude projednán, výsledek bude obci Dětmarovice sdělen). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že je stále obava, aby se trhlina nerozšířila směrem k obci 

Dětmarovice, navrhuje VHČ projednat s OKD, a.s. možnost instalování 2 měřících přímek, 

které by vedly ze svahu v Doubravě směrem na Dětmarovice Glembovec tak, aby možné 

změny terénu byly včas zachyceny. 

Pro dnešní jednání byl členy VHČ vytvořen jako podklad jednání tento text: 

Těžba v 11. kře, porub 11 633, dle DKHČ plán těžby od 1/2017, nasměrování obrazce porubu 

je jiné, než bylo stanoveno Odborným báňským posudkem /viz mapa/.Těžba, ve výše uvedeném 

porubu může zvětšovat již vzniklou trhlinu v zemi. Proto chceme hlídat poklesy na měřicích 

bodech původních i nově zřízených a dohodnout se na měřické přímce nivelační měřické sítě 

dle souhlasného závazného stanoviska  MŽP. Nově zřídit body u trhliny v zemi 

/zabetonováním rour z obou stran/, využít bod na vodojemu (č. 814) a komunikaci směrem 

k rodinnému domku Střelec č. 433/Doubrava/- Šveda č. 269 /Dětmarovice/ Dohodnout se na 

instalaci dvou nivelačních bodů u těchto RD. Plánovaná těžba v 11. Kře, porub 11 2832, 

dohodnout se na měřické přímce nivelační měřické sítě dle souhlasného závazného stanoviska  

MŽP .V úseku místní komunikace - Bučina, např. měř. bod na úrovni hranice poklesu -30 

cm….až po RD č.p. 1185. 

Ing. Badurová, předsedkyně výboru: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území obce Doubrava bude vhodné, při řešení 

uvedené problematiky na doubravském kopci, navázat aktivní spolupráci s obcí Doubrava. 



Pokud hrozí poškození vodojemu, je zapotřebí řešit situaci s předstihem, a právě jednou z 

možností je instalování měřících bodů nebo měřící přímky. 

 

Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce Doubrava - o trhlině víme, ale pro nás je větší 

problém cesta tzv.Pod Ujalou, spojka mezi Dětmarovicemi a Doubravou.Tato cesta je ve 

špatném stavu, stále vlivem důlní činnosti na Kozinci praská a láme se, a může se stát 

neprůjezdnou. OKD,a.s. vypracovalo znalecký posudek na vyhodnocení vlivů na uvedenou 

komunikaci, zda je lepší z ekonomického hlediska cestu stále opravovat nebo ji zneprůjezdnit. 

OKD, a.s. chce cestu zlikvidovat, cesta by měla zaniknout a místo ní navrhují vybudovat 

novou  komunikaci kolem vodárny přes Glembovec. Takto zní předložený znalecký posudek 

OKD. 

Obec Doubrava by však z dlouhodobého hlediska chtěla tuto komunikaci zachovat, ať už z 

důvodu historického spojení obou obcí, tak i z důvodu budoucího využití a rozvoje 

rekultivované plochy Kozince jako cyklotrasu a příjezdovou komunikaci. 

Cesta i svah stále pracuje, protože poklesy jsou na Kozinci větší než se předpokládalo. Již 

nyní dosahují hloubky údajně 11m a  při pokračování hornické činnosti je předpokládaný 

další pokles o cca 1,5m. 

 

Ing. Krsek, starosta obce Doubrava - projekt rekultivace Kozince neřešil zakládání ostrovů, 

nasypávají se hlušinou a kamenivem, hlušina se rozpadá. Vozila se tam stavební suť a 

podobné odpady, poslední dobou tam vozili hlínu a používali na nasypávání ostrovů, které se 

jim stále zatápějí.Dále je potřeba podotknout, že Ujala není kopec, ale původní historický 

břeh řeky Olše. Kopec neujíždí, ale propadá se jedna vrstva jílu a zajíždí do podloží ( zjištěno 

geologickým průzkumem). OKD,a.s. chce kopat  jeden porub pod kopec a pod cestu, což 

může narušit stabilitu kopce zlomy a může způsobit pokles a deformaci vodárny.Porub č.11 

2832 jde kolmo ke svahu. Místní komunikaci Pod Ujalou je potřeba zachovat i do budoucna k 

přístupu k jezeru i jako cyklotrasu pro Doubravu. Při těžbě porubu č.11 2832 je předpoklad 

dalšího poklesu cesty až o 1-1,25 m. 

 

P.Szwarc - 26. sloj je problém, 26. sloj se měla těžit v lednu 2017, zatím se netěží posudek od 

pana Solicha na 24. a 26. sloj je špatný.Víte o tom jak se těží a má tento posudek  obec 

Doubrava k dispozici a má obec k dispozici zápis ze správního řízení k povolení hornické 

činnosti v 11. Kře, ve sloji č. 26 ? 

   Bylo by dobré, kdyby obec Doubrava   zasílala informace o pohybu terénu dle provedených 

měření na obec Dětmarovice tak, aby byl přehled o poklesech na obou stranách.   

 

Ing. Rosman - důležité je, abychom se dohodli na společném postupu, zda budeme měřit 

území pod vodárnou. 

 

Ing. Krsek - OKD sice kope, ale musí se držet zákonů. Pokud je to v rozporu, pak je potřeba 

upozornit OBÚ. Víme, že finanční rezerva OKD je nedostupná. Rekultivace Kozince je 

nereálná ( násypy ostrovů). Je třeba řešit v rámci rekultivace i prosakování slaných důlních 

vod.  

 

Problém bude  s novým vlastníkem OKD. Pokud vlastnictví OKD,a.s. nebude z účastí státu, 

ale zůstane v rukou pouze soukromého vlastníka, pak je jasné, že se vykopou zbytky 

černouhelných zásob, které budou ekonomicky výhodné a bez dokončení rekultivačních prací  

skončí veškeré aktivity. 

 

 



Ing. Czapek -  je potřeba dohodnout společný postup obou obcí pro jednání s OKD. 

 

Ing. Rosman - navrhuje, aby vždy dva a dva zástupci z každé obce zpracovali společný 

materiál pro jednání s OKD, kde by byly obsaženy společné cíle obou obcí, jak cesta po 

Ujalou, tak i měřící přímka u vodojemu v Doubravě směrem na Glembovec. 

 

P. Murycová, Doubrava - 20.3.2017 máme v Doubravě setkání s občany, abychom zjistili 

jejich názor na záchranu cesty po Ujalou. Po tomto zjištění je v březnu  naplánováno i jednání 

s OKD. 

 

 Ing. Czapek - naše zkušenosti s OKD, a.s. taky nejsou dobré. Lidi mají vodu ve sklepě, po 

souhlasu obce s těžbou  mělo být v centru obce provedeno odvodnění, špatně zaměřili, 

neustálé urgence na důlní škody.  

 

p. Szwarc - my máme v obci nainstalováno nivelační měření jak v komunikacích, tak i na 

vytypovaných rodinných domech a 2x ročně provádí OKD měření, výsledky zasílají na obec, 

kde jsou k dispozici pro vyhodnocení. 

V rámci nové střednědobé dohody máme dohodnuté požadavky na rozsah měření i 

seizmickou stanici v obci. 

 

 

Závěr: 

Dne 6.3.2017 v 16.00 se srazem u vodojemu v Doubravě proběhne další pochůzka v terénu ve 

složení p.Szwarc, p.Dzialo, p.Krsek,p.Czapek, kde bude v terénu určeno, kudy by měla 

směřovat měřící přímka. 

Závěr bude vyhotoven písemně,včetně zákresu v mapě, následně bude projednán na výborech 

a předložen zastupitelstvu obce ke schválení jako oficiální požadavek na OKD.a.s. 

 

 

Nejedná se o doslovný přepis. 

Zapsala:  

Čempelová Taťána 

7.3.2017 

 


