Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne 6.12.2017
Přítomni dle presenční listiny
Program:
1) kontrola plnění střednědobé dohody
2) vytvoření plánu práce VHČ na rok 2017
3) různé
Ad1) Na jednání byli pozváni zástupci OKD, a.s. a RNDr. Pipek, jako hodnotitel plnění
podmínek stanoviska EIA, ale nedostavili se z důvodu zaneprázdněnosti.
p. Szwarc - žádá projednání plnění podmínek stanoviska MŽP - RNDr. Pipek byl zúčastněn
na jednání minulý měsíc na OKD, a.s., kde tvrdil, že se vše plní, ale podle mínění p. Szwarce,
to není pravda.
Ing. Badurová - RNDr.Pipek je dlouhodobě zdravotně indisponován, byl pozván, ale zřejmě
nemohl dorazit.Vyzveme znovu k účasti na další jednání výboru. Pokud budeme chtít
rozporovat závěry hodnotitele, pak je nutné konkretizovat přesně rozpory. Nelze obecně
nesouhlasit. P.Szwarc a p. Dzialo do příštího jednání výboru tyto body konkrétně zformulují a
pokud se jednání opět osobně RNDr. Pipek nebo jeho zástupce nezúčastní budou zaslány
písemně na OKD.
Body střednědobé dohody, které nebyly těžařem splněny v dohodnutých termínech:
2.2 - do 31.3. měl být dodán zákres dlouhodobé koncepce v návaznosti na povolení porubů
dle bodu 2.1., doposud není k dispozici.
4.2 - nivelační měření bylo provedeno pozdě, pouze za 2. pololetí, výsledky byly dodány až v
listopadu.
4.6 - na hrázi řeky nebylo provedeno měření k 30.6., chybí v závěrečné zprávě.
4.9 - vzhledem ke skutečnosti, že určená mezní linie vlivu hornické činnosti dle stanoviska
EIA je podle výsledků nivelačního měření překročena, nebylo ze strany OKD doposud
zahájeno jednání o posunutí této linie.
4.10 - informace nejsou na webu OKD aktualizovány.
5.5. - obci nebyl předán v termínu mapový podklad pozemků ve vlastnictví OKD
P. Szwarc - dále urguje návrh změny podmínek ochrany chráněného ložiskového území. V
případě, že již vlivy z hornické činnosti na našem území nebudou, dle deklarování OKD, pak
je nutné změnit zóny ochrany CHLÚ, aby se nepředražovaly stavby rodinných domů.
Ing. Badurová - řešili jsme již loni, byl zde nesoulad s platným ÚP obce. Bude předáno na
stavební úřad Dětmarovice jako připomínka v rámci 2. změny ÚP.

Ad2) Plán práce pro rok 2018
Výbor pro hornickou činnost bude pravidelně zasedat ve vazbě na jednání obecního
zastupitelstva 3x ročně. 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 2018
 projednání nedořešených problémů z předchozích schůzí VHČ,
 kontrola plnění Střednědobé dohody na období let 2016 – 2023,
 jednání členů VHČ se zástupci OKD, a.s.
 různé
Březen 2018
 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 2017,
 různé
Září 2018
 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,
 kontrola plnění Střednědobé dohody na období let 2016 - 2023,
 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 období let 2016 – 2023.

Ad3) p. Dzialo - na bodu č. 202 došlo k vzestupu terénu o 3cm, na pozemku, který je v
majetku Povodí Odry stojí voda.
Ing. Badurová - počkáme na výsledky měření, které má ale určitě Povodí Odry k dispozici a
podle toho pak vyvoláme jednání.

Nejedná se o doslovný přepis.
Zapsala:
Čempelová Taťána
13.12.2017

