
Usnesení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne 30.3.2022 

 

Přítomni: Badurová K., Duda M., Šelong J., Kovář R., Tománková T., Szwarc B., E.Lazarová, 

Popiolková J. 

Jakubec P. - omluven pro nemoc, viz.presenční listina  

 

Program:  

1) Problematika vod a odpadních vod 

2) Změny podmínek ochrany CHLÚ vztahující se ke  katastru Karviné, Doubravy a Orlové 

3) Různé 

 

Program byl schválen jednomyslně. 

 

Ověřovatelkou zápisu byla navržena a jednomyslně schválena p.Tereza Tománková. 

 

Ad bod 1) Předsedkyně výboru ing. Badurová přivítala členy výboru a vyzvala je k dotazům v oblasti 

vodního hospodářství a odpadních vod.   

 

K odkanalizování obce bylo uvedeno, že se postupně napojují občané na veřejnou kanalizační síť  

I.etapy na ČOV u sokolovského hřiště,  II. etapy v Koukolné na ČOV u Krympulce, a začínají se také 

napojovat rodinné domy na přečerpávací kanalizaci na Glembovci (ČOV v Orlové). 

 

Bez usnesení 

 

Ad bod 2) Ing. Badurová - změnit chráněné ložiskové území české části Hornoslezské pánve tak, že se 

změní podmínky ochrany ložisek černého uhlí, lze pouze rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, 

které je možné vydat na návrh organizace /viz § 17 odst. 1 a 2 ve spojení s § 17 odst. 7 zákona č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů/. Organizací 

je v tomto případě právnická osoba DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 

471 27 Stráž pod Ralskem, odštěpný závod Darkov, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná. 

Účastníkem řízení o stanovení chráněného ložiskového území je podle § 17 odst. 3 horního zákona 

pouze navrhovatel, jak již bylo opakovaně řečeno. 

 

P. Szwarc – požaduje, aby obec  podala návrh na úpravu ochrany podmínek  chráněného ložiskového 

území tak, aby obec Dětmarovice neměla na svém území žádné omezující podmínky pro stavby a 

stavebníci již nemuseli žádat o vyjádření na KÚ MSK. Jedná se o oblast za motorestem. 

 

Ing. Badurová - část Koukolné je stále v zóně Ck, z důvodu doznívání vlivů z končící těžby. Vzhledem 

ke skutečnosti, kolik nových rodinných domů je již v tomto území postaveno a nadále se staví lze 

vyvodit, že tato podmínka není pro stavebníky nijak omezující. Další změna podmínek by mimo jiné 

musela být na základě změny zapracována do územního plánu obce. 

 

P. Szwarc – vznesl dotaz, proč obec nevymáhá po Diamu s.p. plnění podmínek ze Střednědobé dohody. 

 

Ing. Badurová – Diamo,s.p. Střednědobou dohodu v prosinci 2021 vypovědělo, protože není 

nástupnickou těžařskou společností, je organizací pověřenou k likvidaci dolu a útlumu hornické 

činnosti, tudíž se na ni závazky nevztahují.  

 

Bez usnesení 

 

Ad bod3 ) byly podány obecné informace o aktuálním stavu zavádění místního poplatku za odpad, o 

rozšíření separačních stanovišť a výstavbě nových RD v návaznosti na sítě a místní komunikace.  

 

Tereza Tománková, ověřovatelka zápisu v.r. 

Kamila Badurová, předseda výboru  v.r.      

 

Zapsala: T.Čempelová  

6.4.2021 

 

 

 

 

 


