Usnesení
6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného ve středu 22. července 2015
Zastupitelstvo obce Dětmarovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
106/6 volí
návrhovou komisi ve složení:
předseda – Dagmar Šnapková, členové - Mgr. Anna Kiková, Ing. Karel Dobrovolný
107/6 schvaluje
program zasedání ZO dle pozvánky
108/6 bere na vědomí
předložený Posudek dokumentace EIA k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s.,
Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023“ podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Posudek)
109/6 schvaluje
požadavek doplnit předloženou dokumentaci v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Dětmarovice nesouhlasí s předloženou součtovou mapou poklesů od
začátku těžby do roku 2014, která byla vyžádána zpracovatelem Posudku od Oznamovatele a
je přílohou Posudku. Opakovaně požaduje, aby byly zohledněny skutečné výsledky
nivelačního měření ve sledované oblasti Koukolné a Glembovce, v současnosti prováděné
firmou Geonika, jak na rodinných domech, (čp. : 254, 464, 481, 694, 727, 689, 695, 854, 636,
101, 1149), tak na komunikaci (539.2, A, B, C, D, E), vše označené dle podkladu firmy
Geonika.
Tyto výsledky má oznamovatel k dispozici. Výsledky měření jsou v kolizi s předloženou
mapou.
S vypořádáním připomínky v bodě 3) zastupitelstvo obce rovněž nesouhlasí. Trvá na
původním požadavku zakreslení předpokládaných porubů v obou dobývacích prostorech
(Doubrava, Karviná).
Dále poukazuje na nesrovnalost v počtech porubů v 11. kře uvedených v dokumentaci EIA
(porub č. 11494) a v kontrolním báňském posudku, příloha č. 1 (porub č. 11493).
Upozorňuje i na nečitelné zobrazení záplavových zón (str. 72 Posudku), kde se nelze
dostatečně orientovat a určit, kam přesně záplavové zóny zasahují.
110/6

schvaluje
majetkový převod – přijetí daru – pozemku parc. č. 2853 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 109 m2 v k.ú. Dětmarovice a pozemku parc. č. 2852 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 119 m2 v k.ú. Dětmarovice, zastavěných pozemní komunikací a
silničním příkopem, z majetku Jaroslava a Jiřiny Říhovských, bytem Dětmarovice č. 681, do
majetku obce. Náklady spojené s realizací převodu uhradí obec Dětmarovice.

111/6 neschvaluje
úhradu daně z převodu nemovité věci obcí při výkupu pozemků zastavěných místními
komunikacemi včetně pozemků, na nichž se nachází silniční příkop, z vlastnictví jednotlivých
majitelů pozemků do vlastnictví obce
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