
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  17.8.2016 
Společné jednání se zástupci  OKD, a.s 
Přítomni dle presenční listiny 

 

Program:  

1.  Příprava Střednědobé dohody mezi Obcí a OKD, a.s. na následující období 2016 -  

 2023  
2. Projednání výsledků výškového měření nivelačních bodů Ústavu geoniky AV ČR,   

 deformická a nivelační měření v severní oblasti dobývacího prostoru na hranici obcí  Doubrava a 

Dětmarovice, 

3. Předložení plnění Stanoviska MŽP a Střednědobé dohody OKD, a.s. za rok 2015 

 ( zprac. RNDr. Pipek) 

4.   Různé 

 

Ad1) Starosta obce a předsedkyně výboru přivítali přítomné hosty a předali slovo provoznímu řediteli OKD, a.s. 

Ing. Hadravovi. Ten seznámil přítomné s aktuálním vývojem situace kolem OKD,a.s. Informace jsou obecně 

známé z médií. Proběhlo  jednání věřitelů, bylo rozhodnuto o restrukturalizaci podniku. OKD má 120 dnů na 

předložení restr. plánu do roku 2023, kdy by  těžba byla důstojně ukončena. Dojde k postupné uzavírce dolů 

Paskov, Lazy, Darkov. Poskytnutá státní půjčka 700 mil. je s vysokým jištěním návratnosti, je i vysoce úročena.  

Varianta ukončení těžby  do roku 2023 je samozřejmě podmíněna cenou uhlí.  

V této chvíli se připravuje dobývání pouze v oblasti Karviné - Starém Městě, obec Dětmarovice není důlními 

vlivy dotčena. Další oblasti zatím nejsou v plánu. 

 

P. Dzialo - proč se nadále vykupují rodinné domky v Koukolné u rybníků? 

Ing. Tabášek - od r. 2012 se žádný RD vykoupil, jedná se demolice již vykoupených domů z dřívějšího období. 

 

Ing. Janáková - kdy dojde k instalaci slíbených nivelačních bodů na RD a k jejich měření. 

Ing. Tabášek - díky problémům ve firmě jsme  měli pozastavenu jakoukoliv pravomoc uzavírat smlouvy.Ale 

smlouva o měření nivelace je již podepsaná a začínají se první body instalovat a měřit. Výsledky budou předány 

ihned po dokončení prvního měření.  

 

Střednědobá dohoda: 

-  návrh VHČ zaslaný OKD, a.s. v květnu 2016 

Ing. Tabášek: 

bod  2.2) po plánované redukci porubů nedojde k zasažení území obce Dětmarovice. Tudíž tyto poruby 

neobsahuje ani návrh dohody. Z porubů uvedených v tabulce vlivy na katastr obce nejsou.  

 

bod 3.1) opakovaná diskuze o uznávání důlních škod a co vlastně způsobuje důlní škodu. Dlouhodobý konflikt - 

OKD vychází z teoretického propočtu ovlivnění území, výbor chce vycházet z aktuálních výsledků měření 

nivelace, které dle OKD nejsou relevantní a nelze je použít pro výpočet vlivů hornické činnosti. Názor OKD  je  

ten, že hranice vlivů hornické činnosti se takto nedá posunovat. 

P.Szwarc - v roce 2014 při společném jednání bylo přislíbeno, že se bude z reálných výpočtů vycházet. Měření je 

daleko přesnější. 

 

Ing. Tabášek - je to stále opakovaná diskuze 

 

P. Dzialo -  zaznamenal pokles v kotlině u hráze, u propusti u jeho RD bylo  údajně v den jednání výboru 16 cm 

vody, dle jeho názoru zde tlačí Karvinský potok.  

 

Ing. Tabášek - od r. 2007 do r.2015 je zde naměřený vzestup 80mm. 

Komunikace pod Ujalou, která vede napříč poklesovou kotlinou, vykazuje pokles za 10 let 15 cm, ročně  tedy 

1,5 cm. Tuto lze hodnotit jako přímku poklesu. 

 

Starosta poznamenal, že skutečná měření jsou přesnější než propočty. Ideální by bylo propojit oba systémy na 

jakousi průměrnou hodnotu.  

 

bod 4.2) Ing. Tabášek - zničený bod nelze dopočítat o předchozí měření, lze ho osadit znovu, začít nultým 

měřením a znovu měřit.  

 



bod4.5) OKD požaduje doplnit navrhovaný  text - "...v případě, že se bude prokazatelně jednat o vlivy vyvolané 

hornickou činností." 

 

4.8) bude vypuštěna část informování o seizmicitě e-mailem. Seizmicita je na veřejném portále již několik let, 

přístupném 24 hodin. 

 

4.9) opět opakovaný problém.Text je okopírovaný ze stanoviska EIA týkajícího se Karviné - Starého Města, 

mezní linie v obci Dětmarovice není stanovena, protože  nedochází k dotčení hornickou činností. Vlivy jsou 

počítány z výpočtu poklesové kotliny. 

 

P. Szwarc - nesouhlasím, mezní linii je potřeba stanovit i když je obec mimo vlivy. 

 

P.Dzialo - musíme hlídat každý cm, aby nedošlo k vzestupu spodní vody. 

 

Ing. Hadrava - obec Dětmarovice podle posledního platného stanoviska EIA opravdu není obcí dotčenou, tudíž 

OKD nemá povinnost dohodu uzavírat. Uzavření střednědobé dohody je projev oboustranné dobré vůle. OKD se 

vždy  snažilo vycházet obci vstříc, v minulosti byly uvolněny nemalé finanční částky, např. na opravu místních 

komunikací, byly štědře podpořeny projekty v rámci Nadace OKD. Bylo by vhodné s takto nastavenými 

korektními vztahy pokračovat zejména po zvážení velmi komplikované ekonomické situace firmy.   

 

Závěr: 

Dohoda bude OKD znovu projednána a protinávrh bude zaslán na OÚ do 29.8.2016. 

Tento bude bezodkladně rozeslán ostatním členům výboru k připomínkování. 

 

2. dokumentace plnění podmínek platného stanoviska MŽP k  EIA byla zástupci OKD,a.s. předána podle 

požadavku, bude projednána na příštím jednání VHČ   

 

Nejedná se o doslovný přepis. 

 

Zapsala:  

Čempelová Taťána 

22.8.2016 

 


