
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  10.9.2018 

Přítomni dle presenční listiny  

 

Program:  

1) kontrola plnění Střednědobé dohody  

2) různé 

 

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

RNDr. Pipek, jako hodnotitel plnění podmínek závazného stanoviska MŽP k EIA, se 

nedostavil. 

 

Ad1) Předsedkyně výboru ing. Badurová vyzvala zástupce OKD, a.s. ing. Tabáška, aby 

seznámil výbor: 

- s aktuálním stavem  společnosti  OKD, a.s. 

- se stavem  sanace svahu pod Ujalou, v návaznosti s opravou spojovací místní komunikace 

Dětmarovice – Doubrava, která je od května uzavřená 

 

Ing. Tabášek – na úvod informoval výbor o stavu oprav propustků na hrázi řeky Olše po jednání 

s Povodím Odry. Ing. Skokanem bylo sděleno, že došlo k pročištění a opravě propustků, 

zůstává poslední, který bude pročištěn do konce října. 

Výškové měření na hrázi Olše probíhá dle dohodnutého rozsahu, seismická stanice u Dostálů 

je v provozu dle požadavku obce v souladu se Střednědobou dohodou. 

Reorganizační plán společnosti OKD byl schválen do roku 2023, zatím je situace stabilizovaná, 

vhledem k ceně uhlí na trzích, která  je zatím výhodná. Od této ceny se bude dále odvíjet i vývoj 

společnosti. Pokud by se cena udržela,  uvažuje se o pokračování důlní činnosti. 

Doly by se měly postupně utlumovat, Paskov – těžba je ukončena, Lazy  - je dokončena 

dokumentace EIA na ukončení  hornické činnosti, zatím nebyla MŽP předložena, doly Darkov, 

Karviná, ČSM do r. 2023, v souladu s platnými EIA. 

Starosta – jak to vypadá se situací v Karviné - Starém Městě? 

Ing. Tabášek – žádost o povolení hornické činnosti pro 28. sloj jsme stáhli a dopracovali jsme 

posudky a dokumenty dle požadavku OBÚ. 

p. Szwarc – stále není splněn bod 2.2 Střednědobé dohody, do 31.3.2018 měl být zaslán zákres 

vytěžených porubů, sloje č.29 a č.31 jsou vypuštěné? 

Ing. Tabášek – ano, teď se kope porub 2831, v půli příštího roku by se měl kopat porub 2832. 

p. Szwarc – kdy se bude měnit vodovodní potrubí od vodojemu směrem na Glembovec? 

Ing. Tabášek – vodovod je věc SMVaK, není řešen v rámci důlních škod, nemáme informace. 

Co se týká svahové fronty na Ujale – je známo, že se jedná již historicky o svahovou oblast  

náchylnou k sesuvům, kdy se jedná o součet vlivů geologických, hydrogeologických, ale i vlivů 

z hornické činnosti. Vzniklé trhliny ve svahu budou opět proměřeny a zkontrolovány po opadu 

listí na podzim,  měřící síť byla zahuštěna, vznikla další inklinometrická přímka.  

Sanační práce na svahu již byly zahájeny. V současnosti probíhá budování provizorní 

technické komunikace pro dovoz materiálu, aby byla zajištěna jeho doprava mimo obec 

Doubravu. Pro vytvoření zatěžovací lavice, která by měla směrem od Kozince vytvořit opěrnou 

stěnu k zajištění svahu, bude použito až 500 000 t materiálu. Zároveň dojde k vybudování 

odvodňovacích žeber pro odvod vody ze svahové oblasti. Práce by měly být dokončeny do 

konce letošního roku. Následně pak dojde k přeložce nebo opravě stávající  komunikace, ještě 

není z obcí Doubrava zcela dohodnuto v jaké podobě k opravě dojde. Je to řešeno v režimu 

havarijního stavu. 

 

 



 

p. Szwarc – na stránkách OKD chybí hodnocení plnění podmínek EIA za rok 2017. 

Ing. Tabášek – dokument tam je, ale špatně se hledá, zajistíme nápravu. 

Starosta – závěrem je potřeba konstatovat, že za poslední 4 roky k žádné dramatické škodě 

v rámci důlních vlivů na  majetku obce ani rodinných domech nedocházelo.  

Společnost OKD se snažila s obcí vycházet vždy korektně, a je na místě poděkovat za 

spolupráci i za finanční podporu na obecních projektech ( naposledy sportovní hřiště na Zálesí). 

 

Ing. Tabášek – hornická činnost se blíží ke svému konci. Plánovaná těžba by se již  neměla 

dotýkat katastru Dětmarovic, nicméně spolupráce asi bude pokračovat i nadále. 

 

Ing. Badurová – poděkovala všem přítomným za práci ve výboru v uplynulém volebním období 

 

 

 

Nejedná se o doslovný přepis. 

 

Čempelová Taťána 

10.9.2018 

 

 


