
Usnesení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne 26.4.2021 

 

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

E.Lazarová, 

Popiolková J. - omluvena pro nemoc, viz.presenční listina  

 

Program:  

1) Zjišťovací řízení k záměru ukončení hornické činnosti OKD, Dolu Karviná 

2) Problematika zavedení místního poplatku za komunální odpad a návrh OZV  o místním poplatku za 

komunální odpad 

 

Program byl schválen jednomyslně. 

 

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

 

Ad bod 1) Předsedkyně výboru ing. Badurová seznámila členy se závěrem zjišťovacího řízení procesu 

EIA na ukončení hornické činnosti OKD, Dolu Karviná, kdy bylo zjištěno, že se záměr bude posuzovat 

podle zákona 100/2001 Sb., (tzv. velká EIA). Uvedený záměr projednala rada obce bez připomínek. 

 

P. Szwarc – požaduje, aby obec požadovala zapracovat do dokumentace EIA  úpravu ochrany podmínek  

chráněného ložiskového území tak, aby obec Dětmarovice neměla na svém území žádné omezující 

podmínky pro stavby. 

 

Ing. Badurová - podmínky byly na základě rozhodnutí MŽP změněny v únoru 2021.  

Část Koukolné je stále v zóně Ck, z důvodu doznívání vlivů z končící těžby. 

 

Hlasování  o požadavku změny podmínek CHLÚ : 

Pro : Szwarc B., 

Proti: Badurová K., Jakubec P., Duda M., Šelong J., Kovář R., Tománková T., E.Lazarová, 

 

Bez usnesení 

 

Ad bod2) Předsedkyně výboru ing. Badurová seznámila členy s novou legislativou odpadového 

hospodářství. Nový zákon o odpadech č. 541/2020Sb., zavádí povinnost plateb za odpad pouze formou 

místních poplatků dle zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, a to buď  

- místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle objemu, hmotnosti 

nebo kapacity sběrné nádoby (popelnice) 

nebo 

- místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ( poplatek na trvale žijícího občana) 

 

Pod diskuzi o výhodách a nevýhodách obou systémů bylo hlasováno o usnesení: 

 

Usnesení: 

 

Výbor doporučuje zavedení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ( poplatek na 

trvale žijícího občana) ve výši 300,-Kč na osobu s tím, že platba za popelnici na BIO odpad bude 

zahrnuta v tomto poplatku a přistavena na požádání občanů.  

  

Pro: Badurová K., Jakubec P., Duda M., Šelong J., Kovář R., Tománková T., E.Lazarová  

Proti: B. Szwarc 

 

 

Tereza Tománková, ověřovatelka zápisu v.r. 

Kamila Badurová, předseda výboru  v.r.          

 

 

 

10.5.2021 

 

 


