
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne 1.7.2015 

 
Přítomni dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Vypracování návrhu stanoviska obce k předloženému Posudku  dokumentace EIA k 

záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 

2015-2023" ( dále Posudek) 

 

2.Plnění úkolů z minulého zasedání výboru 

 

 

Ad1) Po prostudování předloženého Posudku Výbor pro hornickou činnost doporučuje 

předložit zastupitelstvu obce stanovisko v tomto  znění :  

 

Zastupitelstvo obce Dětmarovice bere na vědomí předložený Posudek dokumentace EIA 

k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v 

období 2015-2023."  

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 v 

katastru Koukolné, v současnosti prováděné firmou Geonika, jak na rodinných domech, 

tak na komunikaci. Tyto výsledky má Oznamovatel k dispozici. 

 

S vypořádáním bodu 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 znaleckém 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. 

 

Ad 2) V souladu s plněním platné střednědobé dohody (bod 2.2) urgovat u OKD mapové 

podklady se seznamem porubů s ukončenou těžbou i porubů plánovaných. 

T: do 31.7.2015 

  

Na další jednání výboru bude přizván RNDr. Pipek  k vyhodnocení plnění podmínek 

závazného stanoviska MŽP  těžařem.  

T:v druhé polovině srpna, dle možností RNDr. Pipka 

 

Pan Dzialo znovu upozornil na poškozený povrch komunikace  směrem k Doubravě Pod 

Ujalou. Dle jeho názoru se jedná o důlní škodu a je nutno vyzvat OKD k prošetření stavu a 

provedení opravy povrchu, jak bylo přislíbeno ing. Tabáškem na minulém jednání výboru. 

Starosta obce zjistí aktuální stav komunikace a další postup se bude řešit na srpnovém jednání 

VHČ. 

 

 

Zapsala:  

Čempelová Taťána 

2.7.2015 


