
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  14.12.2015 

 
Přítomni dle presenční listiny 

 

Program : 

1.Plán práce VHČ 

2.Právní služba pro hornickou problematiku na rok 2016 

3.Projednání návrhu pozic pro umístění nivelačních značek na požadované rodinné domy 

4.Připomínky k vyhodnocení posouzení vlivu na ŽP zpracované RNDr.Pipkem 6/2015 

 

 

 Ad 1) Návrh plánu práce na rok 2016: 

Výbor pro hornickou činnost bude pravidelně zasedat min. 1 x za 3 měsíce, a to ve vazbě na 

jednání obecního zastupitelstva. Mimo plánované termíny se bude VHČ scházet mimořádně 

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

stanovisek pro jednání obecního zastupitelstva, popř. stavebního úřadu. 

Leden 2016 

- projednání stanoviska EIA k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu 

Karviná na závodě 1v období 2015-2023", 

- návrh nové Střednědobé dohody, 

- projednání nedořešených problémů z předchozích schůzí VHČ (znalecké posudky, 

oprava a instalace měřičských bodů, účast při nivelačním měření RD, podklady 

k dobývacím prostorům, pomoc vlastníkům nemovitostí postižených vlivy hornické 

činnosti), 

- vyhodnocení nivelačního měření RD za rok 2015,  

- různé 

 

Březen 2016 

- kontrola úkolů z minulého VHČ, 

- jednání členů VHČ se zástupci OKD a.s. k návrhu nové Střednědobé dohody, 

připomínky členů VHČ,  

- vyhodnocení mapy součtových poklesů za rok 2015,  

- metodika pro vyhodnocování seizmických jevů (Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.), 

- různé  

 

Červen 2016 

- kontrola úkolů z minulého VHČ, 

- aktuální informace k návrhu nové Střednědobé dohody  

- projednání výsledků výškového měření nivelačních bodů Ústavu geoniky AV ČR 

Ostrava + deformická a nivelační měření v severní oblasti dobývacího prostoru na 

hranici obcí Doubrava a Dětmarovice, 

- Monitoring geofaktorů v oblasti svahových deformací Ujala, 

- vyhodnocení plnění Stanoviska MŽP a Střednědobé dohody (RNDr. Pipek), 

- vyhodnocení monitorovacího systému hydrogeologických vrtů (RNDr. Pipek), 

- různé 

 

 

Září 2016 

- kontrola úkolů z minulého VHČ, 

- vyhodnocení činnosti VHČ za rok 2016, 



- zabývat se vyhodnocením mezní hranice vlivů (mapa), 

- různé 

 

 

Další úkoly a činnosti, kterými je VHČ pověřen: 

- připravovat pro zasedání obecního zastupitelstva návrhy a doporučení k žádostem o 

stanovení průzkumného území nebo povolení těžby, 

- připravovat pro Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad, návrhy a doporučení 

k žádostem o vyjádření k povolení těžby a souvisejícím správním řízením, 

- sledovat a hodnotit přípravu a realizaci projektu Monitorování geofaktorů v oblasti 

svahových deformací Ujala, 

- aktuálně projednávat veškerou problematiku spojenou s těžbou a vlivy v obci, resp. 

v jeho okolí,  

- projednávat výsledky nivelačního měření, 

- přizývat na jednání výboru zástupce OKD a. s., resp. další odborníky v této oblasti, 

- průběžně kontrolovat plnění střednědobé dohody na léta 2011 až 2016, 

- připravovat návrh nové střednědobé dohody ve vazbě na rozšiřování hornické 

činnosti, 

- zabývat se problematikou případného zplyňování uhlí na území Dětmarovice – 

Petrovice – Karviná 

 

Návrh bude předložen na jednání zastupitelstva obce 16.12.2015 ke schválení. 

 

Ad 2) Právní služba pro hornickou problematiku na rok 2016 - v roce 2015 zajišťovaná JUDr. 

Nedbalcem, využívána velmi málo ( cca 6 klientů).  

Výbor proto doporučuje pro rok 2016 zajistit právní službu jen na vyžádání podle stávající 

potřeby. Zároveň je nutno zajistit právní pomoc  pro sestavování nové střednědobé dohody 

pro následné období 2016-2023.  

Dále se členové výboru pokusí vyhledat znalce, který by vyhodnotil předkládané mapy 

součtových poklesů s reálným měřením a vypracoval celkové vyhodnocení pro další jednání s 

OKD,a.s. 

 

Ad3) Návrh  pozic nových výškových značek na vybrané objekty v KÚ Dětmarovice - návrh 

vypracoval po pochůzce v terénu p. Vlastimil Kajzar z Ústavu geoniky AV ČR, který bude 

provádět výškové měření. A. Waloszek,technik DŠ zaslal  žádost o projednání instalace bodů 

s jednotlivými vlastníky nemovitostí a zajištění písemného souhlasu s instalací a umístěním 

výškových bodů.Teprve potom přistoupí k fyzické instalaci bodů a následnému měření. 

 

Výbor má k předloženému návrhu zásadní připomínky. Body jsou umístěny nevhodně, např. 

na oplocení, vlastníci nemovitostí nebyli kontaktováni předem, umístění nebylo s majiteli 

konzultováno předem. Chybí požadovaný dům č.p. 713 manželé Fialkovi.  Na OKD bude 

odeslán e-mail s požadavkem o konzultaci umístění nivelačních bodů s vlastníky nemovitostí. 

 

Ad4) Vyhodnocení posouzení vlivu na ŽP - materiál Posouzení vlivu na ŽP v intencích dle 

zákona 100/2001 Sb., plnění stanoviska k vlivu na ŽP po novelizaci dle zákona č. 39/2015 

Sb., zpracované RNDr. Pipkem 

Připomínky VHČ: 

Str. 11 / bod 28 - pasportizace rodinných domů - podle výboru je nedostatečná, VHČ 

požaduje detailní zpracování technického stavu celé budovy, včetně vnitřního stavu objektu. 

Dále výbor požaduje doplnit o pasportizaci objektů, které jsou dodatečně osazeny nivelačními 



body. Členy  spolku SPOOD  bude zjištěn zájem majitelů o pasportizaci, vypracován seznam 

domů a předložen na zasedání výboru v lednu 2016. 

Str.25/bod 86 - ochranné zóny - nebyly překlasifikovány v souladu s vypuštěním těžby ve 

12. kře. Výbor požaduje tuto nesrovnalost odstranit.  

 

Zapsala:  

Čempelová Taťána v.r. 

 


