Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne 30.11.2016
Přítomni dle presenční listiny
Program:
1.příprava Střednědobé dohody mezi Obcí a OKD, a.s. na následující období 2016 -2023
(dále jen Dohoda)
2. návrh plánu práce VHČ na rok 2017
3.předložení plnění Stanoviska MŽP a Střednědobé dohody OKD, a.s. za rok 2015 (zprac.
RNDr. Pipek dlouhodobě nemocen)
4. různé
Ad 1) Ing. Badurová : k poslednímu upravenému návrhu Dohody, která byla rozeslána všem
členům 23.11.2016, byla zaslána jedna připomínka p. Dostála na projednání Dohody s právní
firmou a doplnění sankcí. Ke dni jednání výboru nebyly žádné další připomínky obdrženy.
Otázku sankcí jsme řešili opakovaně a bez efektu. Zástupci OKD jasně sdělili, že na žádné
sankce nepřistoupí. Jedná se o dobrovolnou Dohodu dvou stran a obec ji potřebuje uzavřít už
z důvodu zajištění pokračování monitoringu svahových území, spodní vody, nivelace,
umístění seizmické stanice, apod. Ani další konzultace s právní firmou není v této chvíli
nutná.
Dohoda byla řešena na pěti jednáních výboru, za přítomnosti zástupců OKD,a.s.,
konzultována s právní firmou.
Hlasování o návrhu Dohody, zaslaném dne 23.11.2016 ing. Tabáškem, zástupcem OKD,a.s.:
Pro návrh : p.Badurová, Rosman,Wowra,Fialková,Bednár
Proti návrhu:p.Janáková, Szwarc, Dostál, Dzialo
Celkovým součtem hlasů 5 pro a 4 proti, bude návrh předložen ke schválení
zastupitelstvu obce dne 14.12.2016.
Ad2) Návrh plánu práce na rok 2017
Výbor pro hornickou činnost bude pravidelně zasedat min. 1 x za 3 měsíce, a to ve vazbě na
jednání obecního zastupitelstva. Mimo plánované termíny se bude VHČ scházet mimořádně
zejména z důvodu neodkladného projednání požadavků správního řízení, a to k přípravě
stanovisek pro jednání obecního zastupitelstva, popř. stavebního úřadu.
Leden 2017
 projednání nedořešených problémů z předchozích schůzí VHČ,
 společné jednání se zástupci obce Doubrava k vytyčení 2 měřících přímek,
 vyhodnocení nivelačního měření RD za rok 2016,
 různé
Březen 2017
 kontrola úkolů z minulého VHČ,
 jednání členů VHČ se zástupci OKD a.s. a geodetické společnosti k měření,
připomínky členů VHČ,
 vyhodnocení mapy součtových poklesů za rok 2016,
 různé

Červen 2017
 kontrola úkolů z minulého VHČ,
 projednání výsledků výškového měření nivelačních bodů Ústavu geoniky AV ČR
Ostrava + deformická a nivelační měření v severní oblasti dobývacího prostoru na
hranici obcí Doubrava a Dětmarovice,
 vyhodnocení plnění Stanoviska MŽP a Střednědobé dohody (RNDr. Pipek),
 vyhodnocení monitorovacího systému hydrogeologických vrtů (RNDr. Pipek),
 různé
Září 2017
 kontrola úkolů z minulého VHČ,
 vyhodnocení činnosti VHČ za rok 2016,
 zabývat se vyhodnocením mezní hranice vlivů (mapa),
 změna podmínek ochrany chráněného ložiskového území,
 různé
Další úkoly a činnosti, kterými je VHČ pověřen:
 připravovat pro zasedání obecního zastupitelstva návrhy a doporučení k žádostem o
stanovení průzkumného území nebo povolení těžby,
 připravovat pro Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad, návrhy a doporučení
k žádostem o vyjádření k povolení těžby a souvisejícím správním řízením,
 aktuálně projednávat veškerou problematiku spojenou s těžbou a vlivy v obci, resp.
v jeho okolí,
 projednávat výsledky nivelačního měření,
 přizývat na jednání výboru zástupce OKD a. s., resp. další odborníky v této oblasti,
 průběžně kontrolovat plnění střednědobé dohody na léta 2011 až 2016 a 2016 – 2023,
 zabývat se problematikou případného zplyňování uhlí na území Dětmarovice –
Petrovice – Karviná.
Plán práce bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce 14.12.2016.
Ad3)předložení plnění Stanoviska MŽP a Střednědobé dohody OKD, a.s. za rok 2015 (zprac.
RNDr. Pipek dlouhodobě nemocen)
p. Szwarc - ve dvou bodech je nesoulad, nebyla zpracována pasportizace dalších objektů a
nebyly překlasifikovány zóny ochrany CHLÚ na zóny s nižší ochranou, kde již není nutno
zabezpečovat nové stavby před možnými vlivy z hornické činnosti.
Ing. Badurová: je třeba upozornit, že se změnou zón by bylo nutno přepracovat nově
schválený územní plán obce, který musí být v souladu, což je nákladná a zdlouhavá záležitost.
V platném územním plánu jsou zóny C zapracovány přesně podle sdělení KÚ MSK, na
základě vyjádření MŽP.
Otázka pasportizace bude prověřena, bude zjištěno, zda byli vlastníci RD s nabídkou
pasportizace OKD,a.s. osloveni. Na lednovém jednání pak bude dále řešeno.
Nejedná se o doslovný přepis.
Zapsala:

Čempelová Taťána
7.12.2016

