Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne 2.9.2015
Přítomni dle presenční listiny
Program:
1. Projednání Pokračování hornické činnosti OKD a.s. Důlního závodu 1 v dobývacích
prostorech lokality ČSA v období 2011-2016 - Plnění podmínek stanoviska k vlivu na ŽP po
novelizaci dle zákona č. 39/2015 Sb., fa R.P. GEO s.r.o. RNDr. Pipek, zpracovatel
2.Plnění úkolů z minulého zasedání výboru
Ad1) Na jednání výboru byl přizván RNDr. Pipek, zástupce fa R.P. GEO s.r.o., která
vypracovává každoročně hodnocení vlivu těžební společnosti OKD a.s. na životní prostředí v
návaznosti na závazné stanovisko MŽP. Členové výboru neměli možnost se seznámit s
již vyhodnoceným stanoviskem MŽP před schůzi výboru.
V letošním roce bylo podle novely zákona č. 100/2001 Sb., zák. č. 39/2015 Sb.,
vypracováno MŽP závazné stanovisko k ověření souladu se stanoviskem původním k záměru
"Pokračování hornické činnosti OKD,a.s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu
ČSA v období 2011-2016." Toto stanovisko nebylo obci Dětmarovice doručeno, proto nebyl
tento podklad ani k dispozici pro prostudování členy výboru pro hornickou činnost.
Materiál Posouzení vlivu na ŽP v intencích zákona 100/2001 Sb., Plnění podmínek stanoviska
k vlivu na ŽP po novelizaci dle zákona č. 39/2015 Sb., který zpracovala fa R.P. GEO s.r.o. byl
zástupci firmy přiblížen členům výboru. Tento posudek je zpracováván 1x ročně. Po
restrukturalizaci vedení OKD (sloučení dolu ČSA a Darkov) došlo k organizačním změnám i
na pozici odboru řešení důlních škod. Samotný kontakt a tok potřebných informací v rámci
možných střetů zájmů obce a občanů s těžební společností byl pozměněn a je bohužel daleko
méně pružný.
RNDr. Pipek - nejsložitější problematika je stávající četná seizmická činnost. Metodika pro
prokazování škod na nemovitostech je nedostatečná a nechrání dostatečně majitele
domů.Problém je i se snížením hladiny vod ve studních. Letošní velké sucho v souběhu s
otřesovou činností může způsobovat tento problém.
Je nezbytné doplnit stávající metodiku posuzování poškození rodinných domů při
opakovaných otřesech, které jsou způsobeny hornickou činností - požadovat po těžební
organizaci. Obec toto bude rovněž požadovat zapracovat do Střednědobé dohody na
následující období.
RNDr. Pipek sdělil, že je povinností těžební organizace, aby měla zveřejněn seznam znalců,
kteří posuzují poškození nemovitostí v důsledku hornické činnosti a občan si z daného
seznamu smí sám zvolit znalce pro zpracování posudků na svou nemovitost.Opět bude
učiněn dotaz na OKD.
P. Szwarc uvedl, že dle sdělení občanů v dotčené oblasti Koukolné a Glembovce databáze
otřesů na web stránkách GreenGas není údajně úplná a nekoresponduje s otřesy, které vnímají
samotní občané. Chybí tak dostatečné podklady pro vypracování posudků pro škody na
domech. Kdo je zodpovědný za zveřejňování těchto podkladů? Od jakých hodnot (síly otřesu)
se údaje zveřejňují?
Bude učiněn dotaz na společnost OKD.
Dle bodu 35) původního stanoviska MŽP nebyl zajištěna pasportizace všech objektů v
dotčené oblasti pro období 2011-2016. Bude prověřeno, které domy mají pasporty, na příštím
zasedání výboru bude sděleno.

Dle bodu 99) původního stanoviska MŽP mají být ochranné zóny, které jsou stanoveny v
CHLÚ překlasifikovány tak, aby byly v souladu s normou ČSN 730039 - požadovat po OKD.
Ad2)P. Szwarc uvedl, že dosud nebyl dodán úplný seznam porubů s požadovanými
parametry (skutečnými) - šířka, mocnost sloje, směrná délka porubů a zákres těchto porubů do
mapy DP Karviná Doly - I a DP Doubrava - požadovat znovu po OKD za období (2011-2016)
Bod 2.2 Střednědobé dohody.
P. Dzialo - poklesová mapa není aktualizovaná, chybí v ní nové domy. Požadovat aktualizaci
mapy.
Dále výbor doporučuje na základě doručené žádosti občanů ze dne 24.8.2015 v zastoupení
Ing. Bc. Julie Janákové o rozšíření nivelačních bodů na 10 uvedených rodinných domů
požádat OKD o jejich osazení s termínem do 15.10.2015.
Pan Dzialo se dotazoval na poškozený povrch komunikace směrem k Doubravě Pod Ujalou.
Dle e-mailového sdělení ing. Tabáška se komunikace bude opravovat ve třech úsecích a to do
konce září 2015.
P. Dzialo upozorňuje na umístěné nivelační body, které je nutno při opravě zachovat a
zabránit jejich poškození. Pokud bude sdělen termín pokládky asfaltu předem, nivelační body
zajistí před poškozením členové OS OŽJ.

Zapsala:
Čempelová Taťána
11.9.2015

