Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne 17.5.2017
Přítomni dle presenční listiny
Společné jednání se zástupcem OKD,a.s. ing. Tabáškem a ing. Kovářem,PhD., z firmy
K-Geo
Program :
1. Jednání na základě požadavků dopisu zaslaného na OKD, a.s. ke společnému jednání z
důvodu rozšíření měřících přímek a nivelačních bodů nad rámec Střednědobé dohody a z
důvodu zachování průjezdnosti místní komunikace pod Ujalou a monitorování oblasti
vodojemu
2.Různé
Zápis:
Ad1) Starosta - uvedl zasedání výboru a přečetl všem přítomným písemnou odpověď
ing.Hadravy na dopis ze dne 10.5.2017, který zaslala dne 5.4.2017 Obec Dětmarovice na
OKD,a.s., kde jsou zodpovězeny všechny dotazy.
p. Szwarc - stále není nainstalována 2.seizmická stanice, který měla být na místě před
zahájením těžby, nejsou dosud nainstalovány nové měřící body na RD.
Ing. Tabášek - těžba stále nebyla zahájena, stanice bude nainstalována do 30.6.2017. Body
budou na RD umístěny v nejbližších dnech, proběhla pochůzka s vyjádřením souhlasů
majitelů nemovitostí s umístěním bodů a první měření na nich bude do 30.6.2017.
Dobývání 11. kry 28. a 34. sloje - místní šetření bude pravděpodobně 6 - 7/2017, ale obec
Dětmarovice nebude dotčena, proto nebude účastníkem řízení, 29. a 31. sloj zatím rozfárána
nebude. Pro 34. sloj bylo vydáno rozhodnutí OBÚ na povolení ražeb, bylo napadnuto SOS
Karviná, je podáno odvolání, kdy bude rozhodnutí ČBÚ nevíme. Dobývání 28. sloje je v
plánu až 3 - 4/2018.
Co se týká místní komunikace pod Ujalou v Doubravě, pak je dohodnuto s obcí Doubrava, že
cesta bude zachována, přeložka nebude realizována. Obec Doubrava ví, že může dojít k
sesuvu kopce a tím i k likvidaci cesty. Ing. Střalka zpracovává projekt pro sanaci kopce pod
Ujalou, pata svahu pod cestou by se měla zatížit a svah odvodnit, tím by se měl svah
stabilizovat. Je třeba znovu připomenout, že Ujala je historicky nestabilní svah. Dopravní
spojka zůstane zachována, OKD ji bude i nadále udržovat a opravovat.
Spolupráce s Doubravou běží i v otázce vodovodů a vodojemu, na společném jednání s OVaK
a SMVaK bylo dohodnuto, že na vodojem budou nainstalovány nivelační body, které budou
pravidelně měřeny, aby byly zchyceny eventuální pohyby stavby. Do vodovodní šachtice
vodovodu bude nainstalován kompenzátor, pro zachycení změny tlaků v potrubí.
Co se týká instalace další měřící přímky dle návrhu výboru směrem od vodojemu v Doubravě
směrem na Glembovec, k bývalé restauraci u Krůčka, pak se realizovat nebude. V uvedené
oblasti je dostatečný počet probíhajících měření, jak nivelačních, tak inklinometrických a není
nutné doplňovat dalšími měřeními. Obec Doubrava toto nepožaduje. Opatření pro sledování
pohybu terénu jsou dostatečná.

P. Szwarc - A co ty trhliny na kopci u vodojemu, stále se prohlubují, jsou nebezpečné, co
když tam někdo spadne?
Ing. Tabášek - je to katastr obce Doubrava a toto území je historicky aktivní. Sesuvy zde byly
i v minulosti. Proto název oblasti Ujala - něco, co ujíždí.Trhlin ve svahu je povícero, některé
jsou zaznamenané v měřeních, jiné ne. Starosta Doubravy o tom všem ví.
Starosta obce - jaká je situace v OKD?
Ing. Tabášek - OKD čeká insolvenční soud, kde se rozhodne, co dál. Důl Paskov skončil s
těžbou a začala technická likvidace dolu, Lazy končí do r.2017, Darkov končí taky r.2017,
bude fungovat pouze jako úpravna pro Karvinou, Karviná by měla končit r. 2021, a ČSM
r.2023. Byla uzavřena dohoda na převod OKD na společnost Prisko, a.s., se 100% účastí
státu. Tato smlouva nabude platnost po schválení organizačního plánu. Pokud by OKD nebylo
schopno platit utlumovací a rekultivační práce, pak se převede na Diamo, s.p.
Starosta obce - jaká je ziskovost OKD?
Ing. Tabášek - hospodářská situace je lepší než se čekalo, souvisí to s příznivou cenou
černého uhlí na světovém trhu.Jak dlouho tato cena vydrží, to se těžko odhaduje.
p.Dzialo - proč OKD prodalo akcie státu?
Ing. Tabášek- nevím, to jsou právní věci.
Ing. Bednár - komu OKD teď patří a co akcie jednotlivých akcionářů?
Ing. Tabášek - to opravdu není otázka na mě, kterou dokážu odpovědět.
Starosta obce - je ještě někde koksovatelné uhlí?
Ing. Tabášek - ano, pod Ostravou-Porubou, směrem na Polsko. A v podstatě sahá ložisko až k
Brnu. Ale uhlí je 3-5 km hluboko. Ostravské sloje jsou koksovatelné, ale jsou slabé jen okolo
20cm. Ostravské sloje jsou na Lazích, na byly Dukle a kopou se na ČSM, připravuje se
poslední 34.sloj. Pak samozřejmě Frenštát, ale to je zatím nedobytné.
p.Szwarc - podle dopisu z OKD byl porub 116333 dokopán v 12/2016, je to pravda? Je
zahrnutý až v nové dohodě.
Ing. Tabášek - mám za to, že ano, ale prověřím a sdělím.
p.Szwarc - proč nechcete nainstalovat body od Ujaly na Glembovec?
Ing. Tabášek - protože už jich tady máte nejvíce ze všech obcí a měst v revíru. Síť je naprosto
dostatečná. Na RD se budou body měřit v 6/2017, vybereme z nich referenční body a
výsledky budou na webu OKD.

p.Szwarc - kopec na Ujale byl v klidu do 7/2016. Pak se oblevil pokles 30 cm - trhlina a nyní
už má více než 1 metr. Podle nás je to způsobené kopáním hrany porubu pod Kozincem,
směrem ke kopci. Proč není tato trhlina zaznamenaná v měření za loňský rok?
Ing. Kovář - asi jsme ji minuli, opravdu tam není. Už o ni víme, takže ji od 3/2017 měříme a
doplníme do podkladů.
p.Szwarc - co když se poškodí vodovodní potrubí?
Ing. Tabášek - znovu opakuji, že správci vodojemu a vodovodu další opatření nechtějí, jen ta,
co jsem již uvedl.
p. Dzialo - opakuju problém u propustku u mého RD, hladina vody je už v 1/2 potrubí, což
nikdy nebylo. Údajně se propust zvedla o 9 cm, ale cesta klesla. Tomu nerozumím. Celý terén
ujíždí a voda tam vůbec nemá být. Podle mě jde o špatné měření.
Ing. Tabášek - asi se změnily odtokové poměry. Povodí Odry sleduje stav hrází velmi pečlivě.
Ing. Kovář - je pracovníkem a jednatelem firmy K- Geo, měří oblast Ujaly na základě
smlouvy s OKD. Měření probíhají 2x ročně a tvoří součást společné zprávy, kterou předkládá
GreenGas.
Trhlina na Ujale opravdu nebyla dosud zaznamenaná, změří hloubku laserem a budou ji
nadále sledovat. Ve sledovaném území jsou i další trhliny, měří se zde i voda na stávajících
inklinometrických vrtech i na nových IV 5,6,7. Mechanismus pohybů svahu je těžko
prokazatelný a nelze říct je způsobený výhradně poddolováním. Již v roce 1997 se kopec
sesunul. Jedná se o pleistocenní sesuvy, kde se těžko dokazuje, co je přírodní vliv a co je vliv
poddolování.
p. Dzialo - od vodojemu vedlo lesem dolů potrubí a někdo je vytrhal a zůstaly po něm
hluboké výkopy.
Ing. Kovář - ano, tyto výkopy svádí dešťovou vodu do podloží a může docházek i ke změnám
hydrogeologických poměrů ve svahu.Celý les na Ujale je těžko prostupný, je neudržovaný,
jsou tam vyvrácené stromy, části jsou zarostlé trním, proto se nedají ani všechny trhliny
dohledat.
Ing. Bednár - co se může stát v případě havárie?
Ing. Kovář - může dojít k utržení cesty, k vývratu stromů.
p.Szwarc - odkud máte mapové podklady pro vaše měření?
Ing. Kovář - od Green Gasu
p.Szwarc - mapy jsou zkreslené a tím nemohou bohužel být správné ani vaše výstupy. V
dalším mapě už bude propadlina zaznamenána?
Ing. Kovář - jiné podklady než od zadavatele nemám k dispozici, pokud jsou nepřesné, pak s
tím nic neudělám. Zmiňovaná trhlina již bude zaznamenána.

Ing. Janáková - na cestě by se minimálně měl omezit provoz nákladních vozidel. Ze strany
obce Doubrava značka Zákaz vjezdu nákladních automobilů je a u nás není. Bylo vy vhodné
značku osadit i z naší strany a hlavně kontrolovat její dodržování.
starosta obce - ano, zajistíme osazení nové značky i z naší strany.
Ad2) p. Szwarc - proč nebyl poslán dopis z OKD členům výboru?
T.Čempelová - protože byl adresovaný obci a starostovi.
p. Szwarc - nesouhlasím se zápisy z výboru. Jsou nepřesné, jsou v nich chyby, nejsou tam
uváděné přesně všechny naše připomínky a požadavky. Chceme doplnit zápis z 30.11.2016,
aby bylo zřejmé, proč a kdo přesně jsme byli proti podepsání dohody. Dohoda se neměla
vůbec schvalovat. Zápisy jsou uveřejňovány pozdě na internetové stránky.
p. Dzialo - ano, souhlasím. Ti co přijdou po nás, musí vědět, co se tady dělo a jak kdo
hlasoval a hlavně proč.
p. Szwarc - chceme pořídit záznamové zvukové zařízení a pořizovat doslovné zápisy ze
schůzí.
Ing.Badurová - zápisy mám vždy předem všechny k odsouhlasení a teprve po mém
odsouhlasení, případně doplnění jsou rozeslány všem členům výboru a uveřejněny na
stránkách obce. Nemám k nim výhrady a asi ani ostatní členové výboru. Je velmi obtížné
zaznamenávat všechno, co bylo řečeno, paní Čempelová se snaží vybírat podstatné věci, ale
zcela přirozeně se může stát, že jiný zapisovatel by považoval za podstatné trochu jiné
skutečnosti. Nerozumím důvodu změny několik měsíců starých zápisů z jednání. Přepis
zvukového záznamu nevidím vůbec jako smysluplný.
Ing. Bednár - naše zápisy nejsou rozhodující, ale doporučující. Dohodu schvalovalo
zastupitelstvo obce jako orgán obce. Zastupitelstvo a rada je oprávněno rozhodovat, ne výbor.
Pokud už byly zápisy zveřejněny, nelze je měnit, jejich dodatečná změna by byla falšováním
dokumentů.
T.Čempelová - vzhledem ke skutečnosti, že připomínky k zápisům jsou od p. Szwarce i
p.Dziala opakovaně stejně jako jejich výroky, že jsou zápisy neobjektivní, žádám o změnu
zapisovatele. V zápisech jsem se vždy snažila zachytit alespoň podstatné myšlenky
jednotlivých členů nebo hostů výboru. Mnohdy to je velmi složité a nesrozumitelné. Přepisy
ze záznamové zvukové techniky odmítám sepisovat. Vzhledem ke skutečnosti, že členů
výboru je 9, určitě se najde vhodný adept, který bude zápisy pořizovat podle představ obou
uvedených členů, k větší spokojenosti všech.
K pozdnímu zveřejňování zápisu na web jen tolik, že nejsem IT technik a od 1.1.2017
máme nové webové stránky, které si každý obhospodařujeme sám. Byly problémy s formáty
dokumentů a jejich vkládáním, takže se tímto veřejně omlouvám za to, že zápisy byly
vkládány se zpožděním. Jen mě mrzí, že členové výboru, kterým to vadí, nezavolají nebo
nenapíší e-mail a neupozorní na problém hned, ale až po dvou měsících na výboru.
Budu se samozřejmě nadále výboru zúčastňovat jako referent, který má tuto agendu v náplni
práce a dál plnit úkoly, které z jednání vyplynou, ale zápisy již dále psát opravdu odmítám a s
touto žádostí se obrátím na vedení obce.

Nejedná se o doslovný přepis.
Zapsala:
Čempelová Taťána
31.5.2017

