
 

 

Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  21.9.2016 
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 ( přizváni zástupci OKD a.s.) 

2. předložení plnění Stanoviska MŽP a Střednědobé dohody OKD, a.s. za rok 2015 

 ( přizván zprac. RNDr. Pipek) 

3.   různé 

 

Ad 1) Protinávrh Střednědobé dohody  byl zaslán ing. Tabáškem na OÚ 26.8.2016 a 

přeposlán členům výboru k připomínkování. Ke dni jednání výboru nebyl žádné připomínky 

obdrženy. 

 

P. Szwarc: připomínky máme zpracované a to: 

-  bod 2. doplněné poruby nejsou doplněny o mocnost slojí, směrnou délku porubu a délku 

porubu 

Ing. Tabášek: bude doplněno, poruby 11 2933 a 1134 34 budou vypuštěny. 

 

- bod 3.1. bude doplněn o text ve smyslu : Výsledky nivelačního měření budou poskytnuty 

jako podklady pro soudního znalce při zpracovávání znaleckého posudku při poškození 

rodinných domů 

Ing. Tabášek: bude zapracováno 

 

- bod 4.2 ponecháno v původním návrhu výboru  - nivelační měření na RD bude prováděno 

na 1 - 2 nivelačních bodech na RD, podle požadavků majitele 

Ing. Tabášek: bude zapracováno 

 

-  bod 4.9 doformulován OKD 

 

 - bod 6  doformulován OKD 

 

Návrh upravené dohody bude zaslán OKD do konce září 2016. 

 

 

Ad 2) vypuštěno z jednání z důvodu hospitalizace RNDr. Pipka 

 

 

Ad 3) různé  

- p. Dzialo: Kde budou  umístěny niv.body na hrázi řeky Olše? Poloha s námi nebyla 

konzultována.Podle zaslaného e-mailu budou 4 a my bychom měli zájem přemístit první bod 

dále směrem k Doubravě.  

Ing. Tabášek: body byly  navrženy po dohodě s Povodím Odry, jakožto majitelem hráze a na 

základě zpracované studie, ale není problém projít přímo v terénu jejich umístění a domluvit 

se na přesunu.  

 

 



S tímto souhlasí i Ing. Hadrava, bude dohodnuta schůzka do konce září 2016 a přímo v terénu 

se dohodnou i další řešení problémů ( komunikace, výstup vody pod hrází, apod.). Bylo 

přislíbeno, že se pochůzky zúčastní Ing. Hadrava, Ing. Tabášek, p. Szwarc a p. Dzialo . 

 

- úprava podmínek ochrany CHLÚ - stávající správní řízení bylo MŽP přerušeno, materiál 

bude přepracován po schválení nového územního plánu města Karviné. Pokud má obec 

Dětmarovice zájem na  zmírnění podmínek ochrany CHLÚ pak je potřeba vypracovat 

samostatnou žádost na  OKD (musí být v souladu s platným územním plánem obce ), včetně 

mapového podkladu, a po schválení zastupitelstvem obce ji zaslat na OKD.  

 

 

Nejedná se o doslovný přepis. 

 

Zapsala:  

Čempelová Taťána 

27.9.2016 

 


