
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  15.2.2016 

 
Přítomni dle presenční listiny 

 

Program : 

 

1. projednání Závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení  záměru na životní 

prostředí - záměr "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě 1 

v období 2015-2023" MŽP  

2. právní služba pro občany pro hornickou problematiku na rok 2016 

3. právní pomoc při  sestavování nové Střednědobé dohody 

4. 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),projednání návrhu pozic pro umístění nivelačních značek na požadované 

rodinné domy 

5. nivelačního měření za rok 2015  

6. různé 

 

 

Ad1) Závazné stanovisko MŽP - je vydáno, platné, nelze se proti němu odvolat. Další 

vyjádření může obec podávat až v rámci správního řízení o povolování hornické činnosti. je  

 

Ad 2) Právní služba pro občany pro hornickou problematiku na rok 2016 - právní služba bude  

na vyžádání podle stávající potřeby jednotlivých případů, na základě telefonické domluvy. 

Tato informace bude zveřejněna na internetu a obecním  zpravodaji. 

 

Ad3) Starosta obce vyzval OKD k předložení návrhu nové  střednědobé dohody pro následné 

období 2016 - 2023. P. Dzialo zajistil kontakt na advokátní kacelář JUDr. A.Miketa a partneři 

ze Slezské Ostravy, kteří by mohli poskytnout právní pomoc  pro sestavování uvedené 

dohody. Bližší informace pro případnou spolupráci s obcí budou zjištěny. 

Do střednědobé dohody je nutno zapracovat požadavek na znalce, kteří vypracovávají 

posudky na hlášené poškozené objekty, aby vycházeli ze skutečně naměřených výsledků 

nivelačního měření nikoliv z teoretických propočtů (opakovaně dohodnuto na předchozích 

jednáních s ing. Hadravou, provozním ředitelem OKD). 

 

Ad4)  Ing. Janáková  předložila seznam soudních znalců se zaměřením na těžbu, poddolované 

území.Bude rozeslán elektronicky všem členům výboru.  

 

Dále byl předložen znalecký posudek zaslaný OKD,.a.s., zpracovaný ing. Zdeňkem Kurečkou 

na požadovanou místní komunikaci Dětmarovice - Koukolná směr Ujala, Doubrava. 

Výbor nesouhlasí s předloženým posudkem, z předložené fotodokumentace je zřejmé, že se 

jedná o jiný posuzovaný úsek komunikace než bylo požadováno. Ing. Kusina z OKD a.s., 

bude písemně požádán o vysvětlení uvedeného posudku. 

 

Dále byl doručen Souhlas s umístěním nivelačních bodů na RD a vstupem na pozemky z 

tohoto důvodu s podpisy všech majitelů nemovitostí, mimo manželů Fialkových. Ti budou 

OÚ vyzváni k podpisu. P. Szwarc vznesl požadavek na umístění dalšího bodu na dům p. 

Švedové  

č. 140.  



Pochůzka v terénu k umístění nových výškových značek na vybrané objekty s ing. 

Vlastimilem Kajzarem z Ústavu geoniky AV ČR, který bude provádět výškové měření, 

zástupcem obecního úřadu a zástupci VHČ, proběhne 29.2.2016 od 15.00. 

 

Ad5) Nivelační měření za rok 2015 nebylo k 15.2.2016 na obecní úřad doručeno (pozn.- 

měření bylo doručeno 16.2.2016, informace předána elektronicky, 17.2.2016 vyzvednuto p. 

Szwarcem k prostudování)  

 

Ad6) P. Szwarc požádal o zajištění znaleckých  posudků na 22., 24., a 26. sloj 11. kru 

(zpracovaných ing. Solichem ), které byly zpracovány v rámci předchozích  a již pravomocně 

uzavřených správních řízeních o povolení hornické činnosti. Ing. Tabášek bude požádán o 

jejich zaslání neoficiální cestou.  

 

 

 

Zapsala:  

Čempelová Taťána 

22.2.2016 

 

 


