
Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne  23.1.2019 

Přítomni dle presenční listiny  

 

Program:  

1) úvodní seznámení s problematikou životního prostředí a hornické činnosti v obci 

2)  příprava plánu práce výboru  na rok 2019 

3) různé 

 

Ad1) Předsedkyně výboru ing. Badurová přivítala členy výboru.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nové složení náplně výboru ( spojení životního prostředí 

s hornickou činností), a kromě ing. Badurové, Mgr. Dudy a p. Szwarce o zcela nové členy  výboru, 

seznámila přítomné se základními principy a oblastmi, kterými se výbor může zabývat, jako poradní 

orgán zastupitelstva obce, a to jsou:  

- hornická činnost  a její dopady na území obce 

- odpadové hospodářství obce 

- stav ovzduší v obci 

- nakládání s vodami (i odpadními )  v obci  

- ochrana přírody a krajiny, zejména ve vztahu k veřejné zeleni  

- environmentální výchova v obci 

- návrhy pro vytváření rozpočtu obce v oblasti životního prostředí 

 

Vyzvala dále členy k prostudování dokumentů, které má obec v současnosti k dispozici a jsou přístupné 

na webu obce, např.:  

- Střednědobá dohoda uzavřená mezi obcí a OKD,a.s. na období 2016 - 2023 

- nivelační a výšková měření na území obce 

- obecně závazné vyhlášky – odpady, ovzduší 

 

Během úvodního jednání zaznělo mnoho dotazů členů výboru, které byly postupně dle možností 

zodpovězeny a zazněly i podněty pro další jednání.  

 

P. Szwarc  - je potřeba se zabývat nadále hornickou činností. OKD neplní své povinnosti vyplývající ze 

střednědobé dohody a nepředložili plnění podmínek EIA stanovených MŽP za rok 2017 ani 2018, 

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

opakovaně nedostavil. Opakovaně zpochybnil kvalitu dohody. 

 

Ing. Badurová – problematika hornické činnosti je obsáhlá a bude dobré seznámit nové členy 

alespoň s  jejími základy. Na další jednání výboru přizveme zástupce OKD, ať může fundovaně objasnit 

veškeré dotazy členů.  K předložení plnění podmínek závazného stanoviska MŽP  OKD, a.s. opakovaně 

vyzveme. 

 

MUDr.Lazarová – jak je to s používání odlučovacích filtrů  na EDĚ? Dle připomínek občanů se 

z komínů často valí černý dým a údajně se filtry nepoužívají.  

 

P. Kovář – připojil se k tomuto podnětu, zaznamenal názor, že měření  spalin a znečišťujících látek je 

nedostatečné a manipulované. 

 

p. Šelong  - jako bývalý zaměstnanec přímo na kotelně EDĚ se snažil situaci objasnit a vyloučil možnost, 

že by filtry byly záměrně odstavovány mimo provoz. Měření probíhalo nepřetržitě 24 hodin denně a 

celý systém je pravidelně sledován ČIŽP. Pokud se najížděl nový blok, pak je pravda, že se používal 

starý komín a roztápělo se mazutem a dým byl viditelný, to trvalo ale krátce.   

 

Ing. Badurová – pokud se o tuto problematiku chceme zajímat, můžeme na jednání výboru pozvat 

zástupce ČIŽP, pracoviště Ostrava, kteří mají naši elektrárnu na starost a zároveň můžeme pozvat i 

zástupce elektrárny. Pokud jsou nějaké pochybnosti, je vždy nejlepší dotázat se přímo zodpovědných 

pracovníků, aby nevznikaly mylné dezinformace. 



 

p. Szwarc – informoval přítomné o účasti zástupců  Spolku za práva občanů obce Dětmarovice 

na veřejném projednání EIA ke změně stávajícího paliva  na alternativní palivo TAP s příměsí odpadů 

v teplárnách Dalkia, které proběhlo v Karviné, kde vyjádřili nesouhlas se záměrem. 

 

Žádný materiál ani bližší informace neměl výbor k dispozici.  Obecně se členové vyjádřili, že 

vybudování spalovny odpadů bude do budoucna nezbytným krokem, protože skládkování při 

neustále narůstajícím množství odpadů nebude možné.  

 

Bc. Kaděrová – byla oslovena ing. Badurovou o prověření možnosti zlepšení environmentální výchovy 

v ZŠ. Jako vychovatelka školní družiny může s kolegyněmi pouze vymyslet jednotlivé akce pro děti se 

zaměřením na ochranu přírody, např. v rámci Dne Země, ale změnit schválený výchovný program pro 

daný školní rok nelze. Celou problematiku je potřeba řešit s vedením školy  pro další školní rok. 

 

Ing. Badurová – informovala o požadavku starosty na likvidaci separačního hnízdy u motorestu 

v Koukolné, kde je opakovaně velký nepořádek a občané zde odkládají veškerý odpad, nejen vytříděný. 

Je toho názoru, že stanoviště by se rušit nemělo, ale je potřeba opakovat stále lidem,  že je potřeba odpad 

třídit, odvážet do sběrného dvoru a nakládat s ním dle zákona. 

 

p. Kovář – na místo je potřeba nainstalovat kamery a vyzvat k pomoci policii, aby toto místo sledovala.  

 

T.Čempelová – kamery jsou zde instalovány, policie argumentuje nedostatkem času pro sledování 

záznamů z kamer. Na konkrétní  oznámení úřadu byli zjištěni dva pachatelé přestupku,  se kterými bylo 

vedeno přestupkové řízení na Magistrátu města Karviná. Bohužel o výsledku není obec informována, 

protože není účastníkem řízení. 

 

MUDr. Lazarová – je také toho názoru, že je potřeba stále dokola opakovat lidem, co mají s odpady 

dělat a kam je vozit. Pro větší čistotu okolí kontejnerů by byla pro zřízení oplocení kolem všech 

stanovišť v obci, aby nedocházelo k vyvracení kontejnerů např. při větru. Dále konstatovala, že je třeba 

opakovaně  upozornit občany, aby v kamnech na tuhá paliva nepálili odpad a dotázala se, zda  to někdo 

kontroluje.  

 

Ing. Badurová – náš obecní úřad  není kompetentní pro řešení a postihování špatně provozovaného kotle 

na tuhá paliva. K tomu je za zákona určena obec s rozšířenou působností, v našem případě Magistrát 

města Karviná. Každý občan má možnost tento podnět s patřičnými údaji odeslat. 

 

 

Ad2) Návrh plánu práce pro rok 2019 – bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce  v březnu 2019 

 

Plán práce pro rok 2019 

 

Výbor pro životní prostředí a hornickou činnost (dále jen „výbor“) bude pravidelně zasedat min. 1 x za 

3 měsíce, a to ve vazbě na jednání obecního zastupitelstva. Mimo plánované termíny se bude výbor 

scházet mimořádně z důvodu neodkladného projednání požadavků správního řízení, a to k přípravě 

stanovisek pro jednání obecního zastupitelstva, popř. stavebního úřadu. 

 

Leden 2019 

 projednání organizačních záležitostí,  

 vytvoření plánu práce pro rok 2019, 

 různé, 

 

Březen 2019 



 jednání se zástupci OKD a.s. - aktuální informace k vývoji těžby a vlivů v obci a v jejím okolí, 

vyhodnocení plnění Střednědobé dohody, projednání možností změny podmínek ochrany 

chráněného ložiskového území, 

 projednání výsledků deformického a nivelačního měření v katastrálním území obce 

Dětmarovice za rok 2018 + výškového měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava 

a Karviná Doly I v roce 2018, dle Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., 

 různé,  

 

Červen 2019 

 kontrola úkolů z minulého výboru, 

 úprava provozního řádu sběrného dvoru, 

 aktualizace Obecně závazné vyhlášky obce Dětmarovice č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětmarovice, 

 aktualizace počtu a lokalizace míst pro shromažďování separovaného odpadu, 

 různé, 

 

Září 2019 

 kontrola úkolů z minulého výboru, 

 aktualizace Obecně závazné vyhlášky obce Dětmarovice č. 1/2016, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 3/2012 o ochraně ovzduší v obci, 

 projednání možností environmentální výchovy v obci, 

 příprava rozpočtu obce, 

 různé, 

 

Prosinec 2019 

 kontrola úkolů z minulého výboru, 

 projednání problematiky odpadních vod, 

 příprava plánu práce výboru na rok 2020,  

 různé. 

 

 

V Dětmarovicích dne 23. 1. 2019 

Ing. Kamila Badurová, předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Čempelová Taťána 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


