Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne 27.11.2019
Přítomni dle presenční listiny
Program:
1) Plán práce pro rok 2020
2) Problematika odpadních vod
3) Různé
Program byl schválen jednomyslně.
Ad1)Plán práce pro rok 2020
Výbor pro životní prostředí a hornickou činnost (dále jen „výbor“) bude pravidelně zasedat
min. 1 x za 3 měsíce, a to ve vazbě na jednání obecního zastupitelstva. Mimo plánované termíny
se bude výbor scházet mimořádně z důvodu neodkladného projednání požadavků správního
řízení, a to k přípravě stanovisek pro jednání obecního zastupitelstva, popř. stavebního úřadu.
Březen 2020
 jednání se zástupci OKD a.s. - aktuální informace k vývoji těžby a vlivů v obci a v jejím
okolí, vyhodnocení plnění Střednědobé dohody,
 projednání výsledků deformického a nivelačního měření v katastrálním území obce
Dětmarovice za rok 2019 + výškového měření v severní oblasti dobývacích prostorů
Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019, dle Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.,
 různé,
Červen 2020
 kontrola úkolů z minulého výboru,
 problematika odpadového hospodářství - aktualizace počtu a lokalizace míst pro
shromažďování separovaného odpadu,
 různé,
Září 2020
 kontrola úkolů z minulého výboru,
 problematika ovzduší na území obce,
 příprava rozpočtu obce,
 různé,
Listopad 2020
 kontrola úkolů z minulého výboru,
 projednání problematiky odpadních vod,
 příprava plánu práce výboru na rok 2021,
 různé.
Plán práce bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení v prosinci 2019.

Ad 2) P. Szwarc měl dotaz ke zpracované studii kořenové čistírny pro obyvatelé Glembovce.
Ing. Badurová konstatovala, že studii neměl nikdo k dispozici a pouze podle informací starosty
obce bylo shledáno, že realizace tohoto projektu by byla velmi náročná jak finančně, v poměru
k počtu napojených rodinných domů, tak i v záboru (vykoupení) pozemku, který je pro
vytvoření čistírny zapotřebí.
Bližší informace případně podá p. Václav Kyjonka, který studii zadával.
Ad3) MUDr. Lazarová vyslovila požadavek oplocení stanoviště separačních kontejnerů na
kopci u Velšara. Při silných větrech se tyto kontejnery vyvrací do cesty.
V Dětmarovicích dne 27. 11. 2019
Ing. Kamila Badurová v.r.
Zapsala T.Čempelová

