Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne 11.11.2015
Přítomni dle presenční listiny
Program :
1. Informace OKD, a.s. o aktuálním stavu dokumentace EIA k záměru „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA na období 2015 – 2023“
- přizván zástupce OKD, a.s. Ing.Tabášek
2. Projednání témat a otázek zaslaných na OKD, a.s. (zpracovaných Szwarcem)
3. Příprava nové Střednědobé dohody na následné období 2017-2023
4. Různé
Zápis:
Ad1) Ing. Tabášek seznámil přítomné s aktuálním stavem dokumentace EIA "Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA na období 2015 – 2023“
I přesto, že oznamovatel OKD,a.s. a zpracovatel posudku RNDr.Vacek dodali
vypracované a vypořádané připomínky z veřejného projednávání EIA, není k dnešnímu
dni závazné stanovisko MŽP vydáno. Pokud není vydáno závazné stanovisko nemůže
OKD,a.s. zažádat o povolení hornické činnosti ani není schopno předložit návrh nové
Střednědobé dohody na období 2017-2023, protože nejsou stanoveny jasné podmínky
těžby a rozsah zájmového území.
Ad2) Témata zaslaná na OKD, a.s.:
1. Důlní škody a následné řešení - ing. Tabášek znovu zopakoval postup - důlní škody jsou
řešeny na základě všech oznámení bez ohledu na to, zda jsou domy "pře čarou nebo za
čarou", na místo je vyslán soudní znalec, který posoudí stupeň škody. Na základě tohoto
posudku je pak buď odškodné po dohodě s vlastníkem vyplaceno nebo je proplacena práce
na odstranění škody. Jiný postup zákon neumožňuje.Pokud není oznamovatel s výsledkem
posudku spokojen musí předložit opačný posudek autorizovaného znalce a dokázat opak.
Dále je řešení sporu soudní cestou.
P. Dzialo opět zopakoval problém s místní komunikací v Koukolné směr pod Ujalu, na
které jsou podle jeho mínění jasné projevy důlních vlivů a příčné praskliny povrchu
komunikace jsou důlní škodou. Opakovaně požaduje opravit tuto komunikaci.
Ing. Tabášek - na cestu bude vyslán znalec a vyhodnotí poškození povrchu. V případě, že
se bude jednat o důlní škody, bude oprava naplánovaná na rok 2016.
O výsledku šetření znalce bude obec informovaná do konce roku 2015.
P. Szwarc - přednesl opakovaný problém s poškozením údajně už i novostaveb v důsledku
opakovaných otřesů, které třeba nejsou silné, ale jsou velmi časté. Metodika pro
hodnocení poškození objektů v důsledku seizmické činnosti je nedostatečná a je potřeba ji
upravit.

Ing. Tabášek - znovu vysvětlil problematiku vlivu seizmických jevů na stavební objekty,
kterou řeší technická norma ČSN 73 0036 a ČSN 73 0040. Chápe obavy lidí z otřesové
činnosti, postup poškození staveb je stejný jako v předchozím odstavci - oznámení o škodě
- posudek znalce - výsledek.
Byla vznesena otázka na možné umístění další seizmické stanice na území Koukolné.
Ing. Tabášek - pokud bude mít obec vhodný objekt, bude možné v rámci střednědobé
dohody o tuto stanici požádat.
2. Mapa součtový poklesů ( 2000 – 2014, chybí některé nemovitosti)
- p. Szwarc upozornil na neaktualizovanou mapu součtových poklesů, chybí novostavby
Ing. Tabášek - mapa vychází z katastrální mapy, následná mapa součtových poklesů -2015
bude podle požadavků doplněna o všechny rodinné domy s popisnými čísly k datu
31.12.2015.
3. Střednědobá dohoda na období let 2015 – 2023 - viz. bod programu 1) pokud není
stanovisko EIA není možné dojednávat podmínky nové dohody mezi obcí a OKD,a.s.
Zaslané otázky:
1. Proč OKD, a.s. neinformovalo obec Dětmarovice o úpravě stanoviska MŽP
Č.j.:78718/ENV/09 dle zákona 39/2015 Sb.
Ing. Tabášek - zopakoval zákonný postup - po novelizaci zákona č. 100/2001Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí (úprava dle směrnice EU 2001/92/EU ze dne
13.12.2011) byla v březnu 2015 dána povinnost oznamovateli požádat znovu o vydání
závazného stanoviska k ověření souladu s již vydaným stanoviskem MŽP ze dne 2.10.2009.
Toto bylo učiněno a dne 3.6.2015 bylo stanovisko zasláno jak zákon ukládá pouze
oznamovateli, t.j. společnosti OKD,a.s.Takto je postaven zákon a žádná další oznamovací
povinnost pro oznamovatele z něj nevyplývá. Nicméně všechna stanoviska jsou na stránkách
MŽP volně ke stažení.
2. Které mapy jsou podkladem pro správní řízení
- platné aktuální mapy, toto téma bylo diskutováno již mnohokrát a nemá smysl stále dokola
opakovat dané a všem známé skutečnosti
3. Jak se stanoví, která nemovitost je ohrožená a která je pouze dotčená
Ing. Tabášek - další již naprosto známá skutečnost, ovlivnění nemovitostí je stanoveno podle
prognozní poklesové mapy a podle zařazení nemovitostí do jednotlivých skupin stavenišť:
v 1.- 4.skupině stavenišť jsou ohrožené nemovitosti, 5. skupina stavenišť zahrnuje dotčené
nemovitosti.
Se všemi musí být podepsány dohody a vyřešeny střety zájmů, bez toho není možno požádat
o povolení hornické činnosti.

Zaslané žádosti:
1. Znovu se zabývat již vyhodnoceným stanoviskem MŽP
Ing. Tabášek - není problém, ale stejně jako dnes budou opět dotazy zaslány předem.
2. Předložit obci Dětmarovice znalecké posudky k porubům: 11493, 11494, 11495, 11631,
11632 - ing. Tabášek materiál zapůjčil p. Szwarcovi, včetně hydrogeologického posudku .
3. Nainstalovat nivelační body na základě žádosti občanů ze dne 24. 8. 2015 (instalace a
základní měření) - ing. Tabášek - je v běhu, nivelační body budou instalovány do 30.11.
2015,včetně prvního měření.
P. Fialková požádala rovněž o umístění nivelačního bodu na jejich rodinný dům (č. 713), bude
instalován rovněž do 30.11.2015.
Ad3) Příprava Střednědobé dohody na následné období 2017-2023 - p. Szwarc navrhnul
požádat o spolupráci JUDr. Nedbalce, ten ale již nechce dále v této problematice pokračovat a
proto bude potřeba zajistit novou právní pomoc.
Ad5) P. Szwarc navrhuje doplnit výbor o další členy a to Ing. Bc. Julii Janákovou a pana
Dušana Dostála. Výbor souhlasí a návrh o doplnění bude předložen k odsouhlašení na
zasedání zastupitelstva obce 25.11.2015.
Otázky vyhodnocení plnění podmínek stanoviska MŽP pro další jednání s OKD a.s.budou
připraveny na dalším zasedání výboru 7.12.2015 v 16.00 .

Zapsala:
Čempelová Taťána
20.11.2015

