
Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne 5.6.2019 

Přítomni dle presenční listiny  

 

Program:  

1)projednání výsledků nivelačních měření  a mapy součtových poklesů za rok 2018 se 

zástupcem OKD, a.s., vyhodnocení plnění Střednědobé dohody  

2) doplnění a aktualizace OZV  

3) úprava provozní doby sběrného dvoru 

4) různé 

 

 

Předsedkyně ing. Kamila Badurová přivítala přítomné členy výboru a hosty - ing. Radima 

Tabáška, jako zástupce OKD,a.s. a starostu obce ing. Ladislava Rosmana, a předala slovo ing. 

Tabáškovi, aby seznámil výbor s aktuálním stavem ve společnosti OKD,a.s., potažmo se 

stavem hornické činnosti týkající se naší obce.  

Ing. Tabášek na úvod sdělil , že společnost OKD  má od 15.5.2019 jmenovaného nového 

výkonného ředitele, a to ing. Michala Heřmana, MBA, který v nejbližší době  navštíví všechny 

obce v revíru vč. obce Dětmarovice. 

Požadovaná dlouhodobá koncepce OKD do r. 2030 není doposud zpracována, existuje pouze 

reorganizační plán, který je výhradně interní materiál, který musí odsouhlasit představenstvo 

společnosti a musí projít povinnou administrativou.   

11. a 18. kra není ve výhledu i přesto, že je řešena v EIA. 11. kra - Kozinec se těží v původních 

intencích, 34. a 28. sloj je bez vlivů na Dětmarovice. S prodloužením na sever se nepočítá, jedná 

se o oblast Starého Města. V 11. kře  se řeší na Kozinci změny svahu na Ujale – byla vytvořena 

zátěžová lavice u paty svahu, monitoring svahu je daleko četnější, měří K-Geo, výsledky měření 

má obec Doubrava, na jejímž katastru se svah nachází. Trhliny v lese byly zasanovány jílem, 

po deštích došlo k sesednutí zeminy, takže dojde k dalšímu dosypání. Byly vytvořeny 

odvodňovací rýhy, které vedou pod komunikací se zaústěním do zátopy na Kozinci. Lavice je 

hotová, bylo nasypáno 600 tis. m3 hlušiny. Zbývá finální úprava povrchu komunikace, kterou 

se obec Doubrava rozhodla zachovat v původní linii. Asfalt by se měl pokládat až po sesednutí 

navážek na podzim letošního roku. Cesta je tudíž zatím stále neprůjezdná, Obecní úřad 

Doubrava ji musí po dokončení znovu oficiálně rozhodnutím otevřít. 

 

Starosta – OKD se podílí na rekultivaci Kozince a jeho využití k rekreaci? 

 

Ing. Tabášek – ano, máme to přímo v plánu rekultivace území. Jde o oblast s aktivní těžbou, je 

tudíž naše povinnost území sanovat. V rámci zákonných povinností tyto aktivity financujeme. 

Je připraveno  řešení přístupu k jezeru od Doubravy, kdy by se měla dosvahováním vytvořit 

rekreační plocha, ale  jedná se o významný krajinný prvek (VKP) zaznamenaný v územním 

plánu (ÚP) obce Doubrava. Bude nutná změna ÚP a výjimka z VKP.  

Řeší se to jako 3. pilíř projektu využití posthornické krajiny Moravskoslezským krajem. 

V červenci by mělo být podepsané všemi zainteresovanými stranami memorandum o 

resocializaci. 

 

Starosta – bylo by možné do tohoto projektu zahrnout i možnost úpravy břehu řeky Olše pro 

rekreaci na území Dětmarovic? 

 

Ing. Tabášek – toto je potřeba řešit z Moravskoslezským krajem, jako zpracovatelem programu. 

Je to navazující území, možná by to bylo reálné. Chystá se projekt propojení cyklostezek po 

revíru OKD, také  v rámci tohoto programu. 



 

p.Szwarc  - vytěžíte 34. sloj a končíte s těžbou? Po vytěžení se mají těžit údajně zpět poruby 

v 31. sloji, je to pravda? 

Ing. Tabášek – je to sice netradiční postup ražby, ale lze to, uvolní se napětí v masivu. 28. a 34. 

sloje byly bez tektonik, ve 31. a 29. sloji se může několik porubů otevřít. Vždy k tomu musí být 

povolení OBÚ, bez povolení a dodržení bezpečnosti nelze pokračovat. Tím pak 11. kra končí. 

 

p.Szwarc  - kdy budete těžit 34. sloj? Jste ve skluzu, to budete končit až v r. 2023? 

 

Ing. Tabášek – ano, je to možné. 

 

p.Szwarc  - co když bude docházek k otřesům a poškození RD? 

 

Ing. Tabášek – vše bude řešeno v rámci postupu řešení důlních škod, postup je znám. 

Dětmarovice mají na svém území 2 seismické stanice, které zaznamenávají veškeré seismické 

pohyby. 

 

p.Szwarc  - v minulosti byly poškozeny 3 domy a nejsou do dneška OKD odškodněny.  

 

Ing. Tabášek – tak asi nebyly doloženy příčinné souvislosti. 

 

Ing. Badurová - vrátíme se k problematice Střednědobé dohody na léta 2016-2023 a jejího 

plnění.  

 

Připomínky k bodu 3.2. – poruby 2831 a 2832 nebyly řešeny v poslední EIA. 

 

Ing. Tabášek – protože byly řešeny v EIA předchozí. Jedná se o stále platný materiál. 

Verifikací MŽP bylo konstatováno, že je v souladu se stávající dokumentací. 

 

p.Szwarc  - poruby nejsou v tabulce EIA 2015-2023.  

 

Ing. Tabášek – protože byly řešeny v EIA předchozí do r. 2016. Pro MŽP jsou zásadní 

významné změny, které mají vliv na změnu poklesové kotliny, zda jsou vlivy větší než 

v původní poklesové kotlině nebo jde o větší kapacitu těžby. Pokud je to v rámci předchozích 

limitů, pak není důvod dokumentaci  doplňovat. 

 

Ing. Badurová - ano, je to přesně tak, jak uvádí ing. Tabášek. 

 

Připomínky k bodu 2.2.- není plněno  

 

Ing. Tabášek - dlouhodobá koncepce OKD není zpracována, zakreslení vytěžených porubů 

zašleme do 30.6.2019 v tištěné podobě. 

 

Připomínky k bodu 4.9.- stanovení nové mezní linie vlivů 

 

p.Szwarc  - naměřené nivelační hodnoty jsou  větší než 4cm je potřeba jednat o stanovení 

nové mezní linie vlivů 

 

Ing. Tabášek  - nivelační měření probíhá podle dohody, výsledky dostává obec 2x ročně, 

měření není překročeno, tudíž není v rozporu s podklady a mezní linii není potřeba posunovat. 



 

Ing. Badurová poděkovala Ing. Tabáškovi za účast a informace. 

 

2) Doplnění OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Dětmarovice   

– doplnit v čl. 2 bod 1) k) jedlý tuk a oleje, které se musí dle novely zákona o odpadech 

odděleně třídit alespoň na jednom místě v obci. Tento odpad je možno již od listopadu 

loňského roku ukládat do speciální nádoby na sběrném dvoře, není však zakomponován v 

OZV.  

Ještě je nutno aktualizovat Přílohu č. 1 vyhlášky, kdy došlo za uplynulé tři roky k rozšíření 

separačních stanovišť v obci.  

Doplnění OZV je pak nutno schválit ZO. 

 

Usnesení ( jednomyslně přijato): 

 

Výbor doporučuje vytvoření dalšího stanoviště tříděného odpadu, a to u čerpací stanice 

v Koukolné. Nutno projednat s EDĚ, jedná se o soukromý pozemek. 

 

Dále výbor  doporučuje prodloužit dobu letního provozu sběrného dvora do 30.11. 

 

 

 

3) Různé 

p.Szwarc  - kdo se stará o pozemky bývalého OKD, konkrétně o sečení? 

 

T.Čempelová – péče je vždy povinností vlastníka. Co se týče sečení trav je dána zákonem 

doba první seče do 30.6. druhá do 30.9. 

 

Ing. Badurová – v případě, že se mohou v oblasti pohybovat zvířecí mláďata, pak se seč 

odkládá až po 15.7. 

 

 

 

 

Ing. Kamila Badurová 

předseda výboru 

 

 

 

Zapsala T.Čempelová  

14.6.2019  

 


